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 مقدمة

 سبب اختيار هذا الكتاب

َلف كتب دراسة إلى المدخل سلسلة  بكتاب  هابدأت   السَّ

 رجب، ابن للحافظ «الخلف علم على السلف علم فضل»

 كالمهم،  وفضل بالسلف  للتعريف المقدمة بمثابة  كان  وذلك

 النافع  العلم لمعرفة ضوابط من فيه  وما  إليه، والتشويق

 . مسيرته ف  الطالب يستحضرها

ج  وثنَّيت   لكونه  الكتاب  لَش امع  هبذا  فهو   ات  تَ ا  المسائل، 

التي   الخريطة  شامٍل بمثابة  وشبَه  ا  عامًّ ا  تصور  الطالب  تعطي 

ا ف باقي الكتب. معه ال ر  للمسائل التي ستم    حق 

ه من المسائل هنا، فَ المؤلف ذكر أن ما صنَّ  إضافة إلى أنَّ 

َلف،   نقل عنهم ف أكثر المواضع. ثم إنهقد قال به علماء السَّ
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ا بذكر المؤلف لعالمات أهل السنّة َز الكتوقد تميَّ  اب أيض 

العلماء  األئمة  أسماء  من  جملة  وذكر   البدعة،  أهل  وعالمات 

أن.   ل ف هذا الشَّ  الذين عليهم المعوَّ

مما   هكذلك الفصل الذي ذكره ف آداب أهل الحديث فإن

العلم   طالب  من  يحتاجه  كثير  عن  غائب  وهو  كبيرة،  حاجة 

 لباب.لتي ف اوالكتب االمناهج 

 الكتاب:   هذا على التي قد تؤخذ الملحوظاتومن 

املؤلف • يف   استشهاد  يوجد  مما  لف  السَّ غري   بكالم 
لَف مثله، كما يف نقله عن ابن خزيمة ، وهو الكم السَّ

لَف السَّ ِمن  ليس  لكنه  األئمة،  ومن  عن ،  نقل  كما 
 اإلسماعييل.

مع   ،وهو ِمن أهل الالكم  ،عن ابن مهدي الطربي   هُ نقلُ  •
نقل املؤلف    كون أنه  هذا ملوافق  الكمه  بنيَّ   ة الكمه 

املسألة هذه  يف  انلقل للسلف  بذلك  أراد  ولعلَّه   ،
 . تبكيت أهل الالكم



 
9 
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 [1] فُنبَذة عن املؤّل

أبو   إسماعيل،  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  بن  إسماعيل 
ث يف بالد خراسان. لقبه أهل عثمان الصابوين: مقدم أهل احلدي

ب فيها  يعنون  السنّة  فال  اإلسالم،  هذه   -شيخ  إطالقهم    عند 
  غريه. -اللفظة 

  ـه. 373اكن مودله سنة 

« ابليهيق:  عنه  ِسالم قال  اإلإ وشيخ  حًقا،  املسلمني  إمام 
قًا أبو عثمان الّصابوينّ   « ِصدإ

« اذلهيب:  َجَ قال  عند  اكن  مقبواًل  للبدل،  املوافق ااًل 
وس  انلظري،  عديم  أنه  ُُمإَمع ىلع  ودامغ واملخالف،  السنة،  يف 

 « أهل ابلدعة

 

مصادر الرتجمة: األعالم للزركلي / سير أعالم النبالء / طبقات الشافعيين البن كثير  [1]

 .طبقات الشافعية الكربى للسبكي /



  
10 

 مقدمة

والُمخالف    الَقبولقلت:   املوافق  لكن    ، ُمريبعند 
ال يذمون  أهل ابلَِدع قد  الصابوين بريء من أهل ابلدع، كما أن  

عليهم يشتد  ال  رصحيًا  من  طعنا  بأئمتهم  يطعن  قد  بأن  بل   ،
إىل وينسبونه  وإمامةينتِحلونه  إذا اكن هل فضل  ِِنلَِتهم  ، كما  

يثنون وب   أنهم  ابلخاري،  ادلين  ىلع  الوقت سجنوا جال  نفس 
الِمزِّي ألنه اكن يقرأ كتاب "خلق أفعال العباد" للبخاري، وقالوا 

يقصدنا ذلك هذا  يف  اجلهمية  ىلع  طعن  ابلخاري  ألن  وذلك   ،
 .الكتاب شديًدا

املالكّ  اَّللَّ  عبد  أبو  ممن »  :وقال  الصابويّن  عثمان  أبو 
 « يف احلفظ واتلفسري وغريهما شهدت هل أعيان الرجال بالكمال

الكناين:   بن أمحد  العزيز  يف »وقال عبد  رأيت شيخا  ما 
معىن أيب عثمان الصابوين، زهدا، وعلما، اكن حيفظ من لك فن،  

اتلفسري من كتب كثرية، واكن من    ال يقعد به يشء، واكن حيفظ 
 « احلديثحفاظ 

»و اذلهيب:  يف  قال  هل مصنف  األثر،  أئمة  من  اكن  ولقد 
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 «نة واعتقاد السلفالس

 ِمن شيوخه:  
 . النيسابوري ،(2)  الحاكم، بو عبد اهللأ -1

بن   ،طاهرأبو   • إسحاق  بن  د  بن محمَّ الفضل  بن  د  محمَّ

 خزيمة. 

اف.  •  أبو احلسني، أمحد بن حممد اخلفَّ

 . عبد الرمحن بن أيب رشيح •

 :  مؤلفاتهِمن 
 عقيدة السلف وأصحاب الحديث.  •

 .الفصول ف األصول •

 

ثين. الحاكم  (2)  : هو لقب من ألقاب المحدِّ



  
12 

 مقدمة

 الِكتابمنهج املؤلف يف 

  يذكر مجمل اعتقاد أهل السنّة ف المسألة، ثم يعقبه بدليله 

َلف، أو األئمة.  اآلثارَ  ر  م يذك  ث، من الوحي  عن السَّ

 اآلثار بأسانيده.  أكثر ينقل

بالتوحي يتعلدبدأ  اآلخرة وما  الصفات، ثم  ثم  ثم  ،  ق هبا، 

به   التكفير، ثم الَقَدر وما يلحق ذكر ضابط ا ف حقيقة اإليمان، ثم

والمشي الخلق  ف  الكالم  أو من  بالجنة  َعيَّن  للم  الشهادة  ثم  ئة، 

النار، ثم تكلم عن الصحابة، ثم التعامل مع السلطان، ثم تكلم 

عن عالمات أهل البدع، وعالمات أهل السنة، ثم ذكر جملة من  

 سلف، وعلماء أهل السنّة، ثم ختم بوصايا نافعة.علماء ال

علم  ا هبذا الكتاب، ويرزقنا الفنسأل اهلل تعالى أن ينفعن 

 النافع. 
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 الكتابهذا عملي يف 

الملك سعود رقم   اعتمدت  • على مخطوطة مكتبة جامعة 

المصرية رقم )(، و3869) الكتب  وف    ( 106نسخة دار 

األسانيد  كليهما ف  خاصة  وقد فصححتها  تصحيفات،   ،

ت من  ناصر  حاستفدت  الدكتور  الرحمن  قيق  عبد  بن 

 ديع. الج

قت   ضبطت   •  ه. النص ونسَّ

 ، وجعلتها بين معقوفتين ] [للفصول عناوينالوضعت  •

األقواس   • بين هذه  القدسي  الحديث  يات اآل و   }{جعلت 

 واألحاديث والنقوالت بين هذه »«  ﴿﴾بين هذه 

 .لتسهيل العزو إلى الك تاب  رقَّمت الفقرات  •

ر  األسانيد  أزلت • َكرَّ ها ف الحاشية، علت  وج،  من المتن  والم 

يسيرة مواضع  ف  إلى  إال  وأشرت  بل ق  [1]  هكذا  اإلسناد، 

أضفت   وإذا  اإلسناد،   مكان  [قال]أو    [عن]كلمة  األثر، 



  
14 

 مقدمة

 .جعلتها بين معقوفتين ][

ف التصحيح والتَّضعيف نقلت أقواَل أهل الع لم، وما نََقلت ه  •

العلم  ألهل  قوال   فيه  أجد  لم  وما  قائله،  إلى  عزوته 

، وذكرت ما معروفين، أو اختلفوا فيه؛ نظرت ف إسناد هال

 . وصلت إليه

أحدهما • أو  الصحيحين  ف  الحديث  كان  اكتفيت   ؛إذا 

كانذكرهب وإذا  بعضها  ،  أو  السنن،  هب  ؛ف  ، وقد ااكتفيت 

حبان،   ابن  وصحيح  خزيمة،  ابن  صحيح  معها  أذكر 

له تصحيحهم  لنقل  وذلك  كان  والمستدرك،  وإذا   ،

غيرالحديث   السنة  ف  الكتب ذكرت؛  الكتب  م ن  ه 

 المشهورة، أو التي جاء فيها بإسناد سليم. 

المصنَّف  • ر  أذك  الغالب  ففي  والتابعين  الصحابة  آثار   أما 

ا  م ن حيث    بعضها  بيَّنت أحكام. واألقدم، أو األصح إسناد 

ة   حَّ عف.  الصِّ  والضَّ

لم أجده  و • اآلثار  م ن  جه  لم أخرِّ اما  كبير    أرى، وال  م سند 
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 .غير م سندة ف تكثير العزو إلى كتب أخرىكبيرة  ائدة ف

جا   اخطًّ وضعت   • عيفة  متعرِّ الضَّ ، تحت األحاديث واآلثار 

أم سلمة  عن  أثرا  نقل  لما  أنه  كما  يثب ت،  لم  ما  تحت  أو 

الخط  فوضعت  غيرها،  عن  ثابت  وهو  عنها،  اهلل  رضي 

 تحت اسمها. 

ربيَّنت   • تشكل على   األلفاظ والعبارات التي قدمن    ما تيسَّ

 القارئ.

فت  • ر م ن  عرَّ  العلماء الذين ذكرهم المؤلِّف. ما تيسَّ

أن القارئ قد قرأ  تأفرتضذا الكتاب جزء م ن سلسلة، فه •

السابق، ف التي علقت  الكتاب  الكتاب   المواضع  عليها ف 

 أعلق بتعليق مختصر. قد ، أوالسابق لن أعلق عليها هنا

اآليات، • مواضع  أذكر  دون الحو   تكثيرل  تجنبا  لم  اشي 

 حاجة.

وهذا ما   ( 1)  جعلت أرقام الحواشي منه ما هو إلى األعلى •

وهو ما فيه تخريج.  [1] فيه فوائد، ومنه منخفض
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 الكتاب
الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى اهلل وسلم 

 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعلى 

 

 :أما بعد  

 ]سبب التأليف[

ا إلى  متوجه  =    النَ ي  َج   وبالدَ   انَ تَ س  ر  بَ طَ   دَ آم    دت  رَ فإن لما وَ 

حمد صلى اهلل عليه وعلى آله نبيه م (1)  قرب ارة يَ وز   بيت اهلل الحرام  

 

 «يه« والصحيح كما ف المخطوط »قربف بعض النسخ المطبوعة »مسجد نب (1) 

 = 
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صوال  لهم ف   سألني إخوان ف الدين أن أجمعَ =  وأصحابه الكرام 

الذين مَ  استمسك هبا  التي  الدين  الدين   وا من أئمة  َض ف أصول 

وهَ الصالحينَ   سلف  وال  المسلمينَ   وعلماء   ودَ و  دَ ،  الناَس عَ ا    وا 

حينٍ  كل  ف  ونَ إليها  عمَّ هَ ،  يضادَّ وا  وي  هَ ا  جملةَ اف  نَا  المؤمنين    يها 

وَ  المتقين،  اتِّ و  الَ وَ المصدقين  ف   بَ ا 
وعادَ اع  وبَ ها  فيها،  عوا  دَّ وا 

 

ا أنكر على الصابون هذا الفعل، وال    إذ أنه رحل متوجها إلى المسجد   أعرف أحد 

السفر لزيارة القرب جاء وصفه بالبدعة، كما ذكر  وزيارة القرب، ال للزيارة فقط، حيث أن 

ع: البناء على  قال: »ومن البد  ة«الشرح واإلبانة على أصول السنة والديان»ابن بطة ف  

« وقد كره كثير من أهل السنة ذلك لكيال  حال إلى زيارتهاوشد الرلقبور، وتجصيصها،  ا 

ج لحديث باطل مكذوب منسوب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص »من حج  ا، وقد رأينا من يروِّ يصبح حج 

 ولم يزرن فقد جفان« فجعلوا زيارته كالركن ف الحج. 

رط لغفران الذنوب، واستشهد بقول وألن بعض من ال يفهم قال بأن زيارة القرب ش   

َل   لى للمنافقين: ﴿اهلل تعا  إ َلي َك َوَما أ ن ز  َل  م  آَمن وا ب َما أ ن ز  َأنَّه  وَن  م  ع  يَن َيز 
ذ  َأَلم  َتَر إ َلى الَّ

وت   وا إ َلى الطَّاغ  وَن َأن  َيتََحاَكم  يد  َك ي ر 
ن  َقب ل 

و  ﴾ إلى قوله: ﴿م  م  إ ذ  َظَلم  م  َوَلو  َأنَّه  َسه  ا َأن ف 

تَ  َفاس  وَك  وا َجاء  َفر  ا   غ  يم 
َرح  اب ا  َتوَّ اهلَل  وا  َلَوَجد  ول   س  الرَّ م   َله  َفَر  تَغ  َواس  ذكر اهلَل  ﴾ وسبب 

المجيء أن هؤالء المنافقين جاؤوا فعال، لكن جاؤوا يربرون فعلهم، فأخرب اهلل تعالى  

 مد هلل على الفهم.أهنم لو جاؤوا يستغفرون بدال من ذلك لغفر لهم. فالح
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اعتَ وكفَّ  من  دعوهم (1)   غيرها  دَ قَ روا  ولمن  ألنفسهم  وأحرزوا   ،

ن ثواب اعتقادهم موه م  وا إلى ما قدَّ ، وأفَض اه ها وخيرَ إليها بركتَ 

  م إياهم عليها العباد إليها، وحمله    م هبا، وإرشاد  ه  لها، واستمساك  

 ز  ف هذا الج    وأثبت    ،فاستخرت اهلل تعالى  =
ما تيسر منها على   (2)   ء 

  ، واهلل  واألبصار   و األلباب  ول  به أ   أن ينتفعَ  سبيل االختصار، رجاءَ 

يحقق   وي  سبحانه  المَ الظن،  علينا    واالستقامة    بالتوفيق    نَّ جزل 

 ه وفضله. نِّبمَ  شد والحقِّ على سبيل الر  

 

 :وباهلل التوفيق قلت  

 

 

عوا قسما، (1)  روا قسما.  أي: بدَّ  وكفَّ

 د. ح: هو الكتيِّب الذي يكون ف موضوع وا الجزء (2) 
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 ]التوحيد[

 أمواهتم ورحمَ  ،أحياءهم ، حفظ اهلل  (1) أصحاب الحديث

وللرسول صلى  -2 بالوحدانية،  تعالى  يشهدون هلل 

 . اهلل عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة

 ات[]الصف

هبا   -3 نطق  التي  بصفاته  وجل  عز  رهبم  ويعرفون 

  ت األخبار  على ما وردَ   ملسو هيلع هللا ىلصه  هبا رسول  ه، أو شهد له  ه وتنزيل  وحي  

 . الثقات عنه الصحاح به، ونقلت العدول  

كتابه،  -4 ف  لنفسه  أثبت  ما  له جل جالله  ويثبتون 

 

ينشغلوا بفلسفة أهل الكالم، وال أقيسة   م  لَ الذين تمسكوا به، فَ   مه:  أصحاب الحديث  (1) 

موا الحديَث   واألثر.  أهل الرأي، بل لز 
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 ملسو هيلع هللا ىلص.ه رسول   وعلى لسان  

خلقه،  -5 بصفات  لصفاته  تشبيها  يعتقدون  وال 

عز -ه، كما نص سبحانه عليه ف قوله يه خلق آدم بيدفيقولون: إن

قائل يَا﴿:  -من  ُت  إِ   قَاَل  َخلَقإ لَِما  ُجَد  تَسإ نإ 
َ
أ َمنََعَك  َما  بإِليُس 

  ﴾بَِيَديَّ 

ي   -6 اليدين    فونَ حرِّ وال  الكالم عن مواضعه بحمل 

هم  أهلكَ  الجهمية   المعتزلة   ، أو القوتين، تحريَف (1) على النعمتين 

 .(2) اهلل

 

 النعمتين.:  ذا، فيقولون أن معنى اليدين« أي القول بأن المعنى هو كحمل » (1) 

ونه  تحريًفاسّماه    (2)  واب، أما أهل الكالم فيسم  لتستسيغه النفوس،   «تأويال  »، وهذا هو الصَّ

 واتِّباعه.  وتفسيره هوه بالتأويل الذي هو فهم القرآن بِّ َش ي  ول  

ة   القوَّ اليد إلى  أئموأما تحريف  أكثر  األشعري: »ذهب  إلى ، فقد قال اآلمدي  تنا 

   [453« ]أبكار األفكار صتفسير اليدين بالقدرة
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

ي   -7 بكَ يِّ كَ وال  أيدي ب  (1) ا هبهشو  أ  ،يٍف فوهنما 

 هَ بِّ َش الم   المخلوقين، تشبيهَ 
 . م اهلله  لَ ذَ ، َخ ة 

أعاذَ  -8 أهَل   اهلل    وقد  التحريف    السنة    تعالى    من 

ومنَّ والتكييف    والتشبيه حتى   ،(2) والتفهيم    بالتعريف  عليهم    ، 

س   والتنزي  َل ب  سلكوا  وترك  (3) هالتوحيد  القوَل ،  بالتعطيل    وا 

وَُهَو  ﴿:  اهلل عز وجليه، واتبعوا قول  والتشب ٌء  يَشإ َكِمثإِلِه  لَيإَس 
َِصريُ  ِميُع ابلإ    (4)  ﴾السَّ

بقوله -9 اليدين  بذكر  الكريم  القرآن  ورد     : وكما 

 

 هكذا ف المخطوط والمطبوع، ولعل المراد »أو يشبهووهنا«  (1) 

 : معرفة المعنى، والتفهيم: فهم النص. وهذا ال ي ناف كوهنم ال يكيِّفون.التعريف (2) 

 : نفي النقائص عن اهلل تعالى. التنزيه (3) 

الصفات، فكون اهلل سميع وبصير، والمخلوق  ثلة، وفيها إثبات  فاآلية فيها نفي للمما  (4) 

المخلوق وبصره، وهذه   لسمع  اهلل وبصره  يعني مماثلة سمع  هذا ال  سميع وبصير، 

 القاعدة تسير ف كل الصفات. 
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 ﴾ ُينإِفُق َكيإَف يََشاءُ  بَلإ يََداهُ َمبإُسوَطَتانِ ﴿

ملسو هيلع هللا ىلص  -10 اهلل  رسول  عن  حاح  الصِّ األخبار  ووردت 

»اليدين كخرب محاجة موسى وآدبذكر   له:  اهلل  م، وقوله  َخَلَقَك 

َكتَه  
َجَد َلَك َمالَئ  ، َوَأس 

ه    [1]«ب يَد 

11- « قوله:  أجعل  ومثل  خلقت    ال  من  ذرية  صالح 

  [2]  «فكان ،يدي كمن قلت له: كنب

 

 ( 194( ومسلم )4476رواه البخاري ) [1]

وهو ضعيف،   وفيه هشام بن سعيد،  (37)رواه عثمان الدارمي ف الرد على المريسي    [2]

الكبير )ورواه ال المصيصي، وهو مرتوك، ورواه ف  14584طربان ف  ( وفيه إبراهيم 

البيهقي ف شعب اإليمان  6173األوسط ) ( وفيه طلحة بن زيد، وهو مرتوك، ورواه 

 نََظر  ( وقال: »147)
ي ث ب وت ه 

 « َوف 
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

  [1]وقوله: »خلق اهلل الفردوس بيده« -12

نَ  -13 التي  الصفات  جميع  ف  يقولون  ل  زَ وكذلك 

القرآن  بذكر   األخبار  ها  هبا  ووردت  السمع  م    =  الصحاح    ،    ، ن 

 وَّ والق    ،لم  والع    ،جه  والوَ   ،ين  والعَ   ،والبصر  
 ،ة  زَّ والع    ،درة  والق    ،ة 

 ،والرضا    ،والكالم    ،والقول    ،شيئة  والمَ   ،واإلرادة    ،ة  مَ ظَ والعَ 

 خَ سَّ وال
  من غير تشبيهٍ  =  هاير  وغ ك  ح  والضَّ  ،ح  رَ فَ ، والبِّ والح   ،ط 

 

ا له. اهلل بن الحارث، ول  لم أجده مرفوعا إال من رواية عون بن عبد [1]  م أجد توثيق 

  ( المبارك  ابن  شيبة 1458ورواه  أبي  ابن  ورواه  ا،  مقطوع  األحبار  كعب  عن   )

السنّة 33957) ف  أحمد  اإلمام  ابن  اهلل  عبد  ورواه  ا،  مقطوع  جابر  بن  حكيم  عن   )

أن  573) إال  أبان، وقد ضعفوه،  بن  الحكم  بن  إبراهيم  وفيه  ( عن عكرمة مقطوعا، 

« وباقي إسناده وقتما رأيناه لم يكن به بأسهبا فقد قال أحمد »ية أحمد عنه ال بأس  روا 

 إلى عكرمة جيد. فهذه المقطوعات تشهد لهذا الخرب. 
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 . المخلوقين (1) ينبورب  المَ  لشيء من ذلك بصفات  

ينتهون   -14 وقاله  بل  تعالى،  اهلل  قاله  ما  إلى  فيها 

له وال   إليه، وال تكييٍف   وال إضافةٍ   عليه    زيادةٍ   من غير    ،ملسو هيلع هللا ىلصه  رسول  

  فظ الخرب لَ ل    وال تغيير، وال إزالةٍ   وال تبديلٍ   ، وال تحريٍف تشبيهٍ 

تعر  عمَّ  عليه  ه  ف  ا  وتضعه  منكرٍ   (2) العرب،  ي ستَنَكربتأويل   
 (3) ،

 ون علمَ ل  ك  اهر، ويَ جرونه على الظَّ وي  
 
ون بأن  ر  ق  تعالى، وي    ه إلى اهلل

هنم عن الراسخين ف العلم أ  ه إال اهلل، كما أخرب اهلل  ه ال يعلم  تأويلَ 

َيُقولُوَن  ﴿يقولونه ف قوله تعالى:   الإِعلإِم  يِف  اِسُخوَن  بِِه  َوالرَّ آَمنَّا 
َاِب لُكٌّ ِمنإ ِعنإِد َربَِّنا َوَما يَذَّ  بلإ

َ ولُو األإ
ُ
ُر إاِلَّ أ  ﴾ كَّ

 

 الَمربوب: هو َمن له رب، والمربوبون هم كل شيء غير اهلل، فاهلل تعالى رب العالمين. (1) 

 لك المعنى. وضعته: أي سمت به، أو أطلقت هذا اللفظ على ذ (2) 

 المنكر: هو التحريف. ويل التأ (3) 
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 خملوق[ ]القرآن كالم اهلل غرُي

القرآنَ   الحديث    أصحاب  ويشهد   -15 أن    ويعتقدون 

   كالم  
 
ه لق  ن قال بخَ ، ومَ خلوٍق مَ   غير    ،هوتنزيل    ،هحي  وَ وَ   ،هوكتاب  ،  اهلل

 .(1) هم عندَ  واعتقده فهو كافر  

  ل  ز  نه هو الذي يَ ه ووحي  الل    الذي هو كالم    والقرآن   -16

 

الجويني  (1)  األشعرية (قال  للطائفة  الثان  المؤسس  قولهم» :  )وهو  معنى  أي ]  فإن 

 ]اإلرشاد  «حن ال ننكر أهنا خلق اهلله، ونَ لق  أهنا َخ   (هذه العبارات كالم اهلل)  [المعتزلة

   [117ص

وهو   فاعلم أن ما يقوله المعتزلة»:  )من كبار علماء األشاعرة(قال اإليجي  و

والحروف،  األصوات  به،  ؛وكوهنا حادثة  خلق  نقول  ن    فنحن  ف    اعَ زَ وال  وبينهم  بيننا 

 [294ص ]المواقف« فهم ينكرون ثبوته ،ذلك، وما نقوله من كالم النفس

البيجوري  و   كبار  قال  »ومذهبعرااالش)من  المتأخرين(:    ]يقصد   السنة  أهل  ة 

النفسي ليأن الق  [اعرةاالش الكالم  اللفظ  ،  س بمخلوقرآن بمعنى  وأما القرآن بمعنى 

المريد ص«  الذي نقرؤه فهو مخلوق السالم[    162]تحفة  الكتاب من  ط. دار  وهذا 

س ف األزهر، واهلل المستعان.   الكتب التي ت درَّ
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جربيل   الرسول    به  لَُموَن  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص على  َيعإ ٍم  لَِقوإ َعَرِبيًّا  آنًا    قُرإ
 (  1)﴾بَِشرًيا َونَِذيًرا 

قال عز   -17 الإَعالَِمنَي  ﴿  :وجلكما  رَبِّ  يُل  ِ
تَلَزنإ َوإِنَُّه 

ِمنُي    
َ وُح األإ إُمنإِذِريَن    نََزَل بِِه الرُّ ىلَعَ قَلإِبَك تِلَُكوَن ِمَن ال

  ﴾ ُمبنِيٍ بِِلَساٍن َعَرِبي  

ه، كما أخرب به ف  أمتَ  ملسو هيلع هللا ىلص  غه الرسول  وهو الذي بلَّ  -18

نإِزَل إِيَلإَك ِمنإ َربَِّك   يَا﴿قوله تعالى:  
ُ
َها الرَُّسوُل بَلِّغإ َما أ يُّ

َ
فكان    ﴾أ

   .ه عز وجلم بأمر اهلل تعالى كالم  ه  غَ لَ الذي بَ 

 (2) «غ كالم ربيأن أبلِّ  أتمنعون»: ملسو هيلع هللا ىلصوفيه قال  -19

 

إلى  والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر »: )وهو من رؤوس األشاعرة(قال الباقالن  (1) 

 فالحمد هلل على العافية ف الدين.  [147ص  ]اإلنصاف«  مقول جربيل عليه السال  قطر،

، فإنَّ قريشًا قد َمنَعون أن أ بلِّغ كالَم َربِّي  اللفظ الصحيح: » (2) 
ل ني إلى َقوم ه  أال رجل َيحم 

 = 
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ال -20 تحفظه  الذي  األلوهو  وتتلوه  سنة،  صدور، 

   .(1) يكتب ف المصاحفو

َت  -21 ما  قارئ،    =  َف رَّ َص كيف  ،  الفظٍ   لفظ  وبقراءة 

ت  وح   وحيث  حافظ،  ق  َي ل  فظ  موضع  أي  وف  ف   ،َب ت  وك    َئ ر  ، 

اهلل    كله كالم  =    وغيرها  ،مصاحف أهل اإلسالم، وألواح صبياهنم

  فهو كافر باهلل   ، فمن زعم أنه مخلوق؛جل جالله، غير مخلوق

 . العظيم

الحافظ  سمعت   -22 اهلل  عبد  أبا    : يقول  (2) الحاكم 

 

( وصححه  201( وابن ماجه )2925( والرتمذي )4734« رواه أبو داود )عز وجل

ي َخي ن   »( :  4220شعيب. وقال الحاكم )األلبان و  الشَّ
ط  يح  َعَلى َشر 

يث  َصح  َهَذا َحد 

» َجاه   « على شرط البخاري ومسلموعلَّق الذهبي: » َوَلم  ي َخرِّ

 خالفًا للالكبية واألشعرية.  (1) 

 وهو الحاكم النيسابوري، صاحب كتاب »المستدرك على الصحيحين«  (2) 
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  اإلمام أبا بكرٍ   سمعت    :يقول    [1] سمعت أبا الوليد حسان بن محمد

ةَ مَ ي  زَ خ    بن    إسحاَق   بنَ   محمدَ 
غير  »  :يقول  (2)  اهلل  كالم  القران 

فهو كافر باهلل العظيم، ال   «إن القران مخلوق»مخلوق، فمن قال:  

صلى عليه إن مات، وال وال ي    ،َض ر  إن مَ   يعاد    ه، والشهادت    قبل  ت  

ي  ي   المسلمين،  مقابر  ف  تاَب   ،(3) ستتاب  دفن  ض    فإن  ت ربَ وإال 

 «عنقه

اللَّ ف -23 الشيَخ   ،بالقرآن  فظ  أما  بكرٍ   فإن    أبا 

الن  ي  صنفها ألهل َج التي  رجان ذكر ف رسالته  اإلسماعيلي الج  

 

 (2719والسخاوي )ثقات السخاوي وثقه الحاكم  [1]

َحمَّ   (2)  الَم ،  د  بن  م  س 
ي ه ، َشي خ  اإل 

ة ، الَفق  جَّ ، الح  ظ 
َزي َمَة بن صالح بن بكر. الَحاف  َحاَق بن  خ   إ س 

. ي ف 
التََّصان  ب  

َصاح   ، ي 
اف ع  الشَّ  ، ي  ر  النبيَساب و  ي  

َلم  الس  ٍر  بَك  َأب و   ،
ة  مَّ
األَئ  سنة    إ َمام   ولد 

 هـ 311وتوف عام  223

ة على َمن َوَقع ف الكفر بعد اإليمان، وهذه تكون بأمر م ن  ض التوب: هي عراالستتابة  (3) 

لطان، فإن كانت له شبهة بيّنوا له قبل إقامة الحد عليه.   ال ي قيم الحد على المرتد  والس 

لطان أو َمن ينوب عنه.   إال الس 
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أن  مَ » زعم  بالقران  لفظَ ن  ا  يريد    مخلوق    ه  قال    ؛(1)لقرآنبه  فقد 

  [2] «بخلق القرآن

مهدي   -24 ابن  كتاب   (3)الطربيوذكر  االعتقاد   ف 

السنة والجماعة البالد أن مذهب أهل  : الذي صنفه ألهل هذه 

القرآن كالم اهلل سبحانه، ووحي   ه ه وهني  ه وأمر  ه وتنزيل  القول بأن 

 .فهو كافر باهلل العظيم ؛«مخلوق»، ومن قال مخلوٍق  غير  

القر صدوأن  ف  محفوظ  ور  آن  بألسنت  نا  مقروء  ،  ف نا   ،

 

الناس كان يعمل بالتقيَّة، فال  (1)  القرآن مخلوق، فيقول »ل  بعض  ان  فظي  يجرؤ أن يقول 

يق أنه  السامع  ليتوهم  مخلوق«  وحنجرته  بالقرآن  فمه  أو حركة  مخلوق،  صد صوته 

 مخلوقة، ولكن هو يقصد الكالم الذي لفظه مخلوق، فهذا يقول بخلق القرآن. 

 وهذا القول قد نسبه من ال يتقي اهلل للبخاري رحمه اهلل.   

 «اعتقاد أهل الحديث»المسماة وذلك ف رسالته  [2]

 بن مهدي الطربي، صاحب أبي الحسن األشعري.   سن، عليأبو الح (3) 

 : قولنا »صاحب فالن« أي تلميذه. تنبيه  
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م اهلل عز وجل به، ومن  كالم الذي تكلَّ وهو ال  نا مكتوب  ف  مصاح  

مخلوق»  :قال بلفظي  القرآن  مخلوق»أو    «إن  به  فهو   «لفظي 

 . (1) جاهل ضال كافر باهلل العظيم

ذَ  -25 الفَ   رت  كَ وإنما  كتاب  بعين    صَل هذا  من  ابن    ه 

الحديث   فإنه اتبع السلف أصحاب   هدي الستحسان ذلك منه،مَ 

فيه وتقدمه  ب، وتصانيفه الك(2)الكالمه مع تبحره ف  رَ كَ فيما ذَ  يرة 

 . (3) أهلهوتربزه عند 

 

 انتهى النقل. (1)

 : علم الكالم، وهو الفلسفة التي طورها الجهمية ليستقوا عقائدهم منها. بالكالميقصد    (2) 

نا سبب نقله عن    (3)  كالم مخالفون  هذا الشخص، مع كونه م ن أهل الكالم، وأهل  البيَّن ه 

ح به لهذا  ألهل السنَّة، وال ينقل عنهم أه الذي صرَّ السبب  العقائد، فكان  السنَّة ف  ل 

َلف ف هذا، وهذه ليست حجة كافية، فكونه وافق السلف ال يعني   النقل أنه وافق السَّ

َلف الذين  وافقهم، ولكن مما ي قرأ بين األسطر أنه أراد   أن ننقل كالمه، بل ننقل عن السَّ

 يخالفهم.  بيان أن األصل عدم النقل عن المتكلمين، وأنه
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أبى    بخطِّ   قال: قرأت    (1) اهلل الحافظأخربنا أبو عبد   -26

الم    م  ستَ عمرو 
بن  ل  سعيد  عثمان  أبا  سمعت  يقول:   إشكاب ي 

ال ينبغي  »قرآن فقال:  عن اللفظ بال  (2) سألت إسحاق ابن إبراهيم 

  كالم   القرآن  ف هذا،   رناظَ أن ي  
 
 « مخلوٍق  غير   اهلل

بن   -27 محمد  الطربيوذكر  ف    (3) جرير  اهلل  رحمه 

القول   أما»، وقال:  المسألة  الذي صنفه ف هذه  «االعتقاد»كتاب  

الع   ألفاظ  القرآنف  ف  أثرَ ،  باد  نعلم    فال  وال ه عن صحابي  فيه   ،

اعه الرشد والهدى،  بَ تِّ اوله الغنى والشفاء، وف   قن فإال عمَّ   تابعي  

 

إتقانه  الحافظ  (1)  الكثير، مع  الشيء  الحديث  : هو لقب يطلق على َمن بلغ محفوظه من 

الحديث«  المؤمنين ف  اللقب أعلى األلقاب بعد لقب »أمير  فظه، وقد يكون هذا  لح 

ا   ولقب أمير لثوري، وأحمد ابن حنبل،  المؤمنين أطل َق على عدد قليل، منهم سفيان 

 . والبخاري، والدارقطني

 هو إسحاق ابن راهويه. (2) 

ر المعروف، توف عام  (3)   هـ .  310المفسِّ
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  حنبلٍ   بن    أبي عبد اهلل أحمدَ   ،ه مقام األئمة األولىقول    قوم  ومن يَ 

 . رحمه اهلل

أبا عبد اهلل    فإن أبا إسماعيل الرتمذي حدثني قال: سمعت  

قال اهلل تعالى   ،اللفظية جهمية»أحمد بن حنبل رحمه اهلل يقول:  

ِجرإهُ َحّتَّ ﴿
َ
َمَع الَكَ فَأ ِ  يَسإ  « ممن يسمع؟ ﴾َم اَّللَّ

سمعت    [1] قال -28 أصحاب    جماعة    :  أحفظ  من  ال  نا 

من قال  »أنه كان يقول:    -رضي اهلل عنه-أسماءهم يذكرون عنه  

ومن قال غير مخلوق فهو    ،(2) فهو جهمي  ؛لفظي بالقرآن مخلوق

 

 تتمة كالم الطربي.  [1]

المالحدة،    (2)  أراد مناظرة  الجهم بن صفوان، وهو رجل  أتباع  الجهمية،  ف رَقة  إلى  نسبة 

ا، ثم عاد فسألوه سؤاال  عجز عن اإلجابة عنه، فشكَّ ف   اهلل وترك الصالة أربعين يوم 

جج كالميَّة )فلسفية( واضطر جهال  منه إلى إنكار حقيقة أسماء اهلل وصفاته،   إليهم بح 

وقد كفره أهل السنة هو أتباَعه، وجرت العادة على إطالق اسم الجهمية على كل من  

 = 
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 (1) «مبتدع

جرير:   -29 بن  محمد  قوَل »قال  ذلَك   وال  نا عندَ   ف 

 

 لجهم، وهي عند التَّتبع أربعة: وافق أصال من أصول ا 

 ضي التشبيه. ات الصفات يقتالقول بأن إثب -

 القول بخلق القرآن.  -

 القول بأن اهلل ف كل مكان.  -

 القول بأن اإليمان ف القلب، واألعمال ليست من اإليمان.   -

 فمن وافقه بواحدة؛ سمي جهميًّا ولو كان يخالف الجهم ف مسائل أخرى.   

قال:  2) يعني من  ال(  هذه  إطالق  يجوز  فال  غير مخلوق«  بالقرآن  أن  »لفظي  فإما  عبارة، 

َلف أو نفصل ل م، كما فعل البخاري،  نسكت كما سكت السَّ لخروج من َقول كالم موه 

 فنقول: »القرآن كالم اهلل، وأفعال العباد مخلوقة«

فإم  (1)  العبارة،  هذه  إطالق  يجوز  فال  مخلوق«  غير  بالقرآن  »لفظي  قال:  من  أن  يعني  ا 

َلف أو نفصل للخروج من قَ  م، كما فعل البخاري،  نسكت كما سكت السَّ ول كالم موه 

 ن كالم اهلل، وأفعال العباد مخلوقة«فنقول: »القرآ
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فيه إمام    (1) ه غير قولهنقولَ أن    يجوز   واه، به س    نأتم    إذ لم يكن لنا 

الكفاية   اإلمام  ع  قنَوالمَ   وفيه  وهو  عليه    ،عبَ تَّ الم    ،  اهلل  رحمة 

 «ورضوانه

ها إلى هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفس   -30

 . [2]االعتقاد الذي صنفهما ها هنا من كتاب 

عن   قد نفى  -أعني محمد بن جرير   -قلت: وهو -31

ه ب   َف ذ  إليه، وق   َب س  ابه كل ما ن  نفسه هبذا الفصل الذي ذكره ف كت

 . (3)البدعة  من  إلى شيءٍ  ، أو ميلٍ نة  السَّ  عن سبيل   من عدولٍ 

أحمدَ  -32 عن  حكاه  عنه  -  والذي  اهلل  رضي 

 

 يعني: قول أحمد. (1) 

 ( ط. دار الخلفاء.26-25)ص «صريح السنَّة»وذلك ف كتابه  [2]

 اعتقادهم.ذلك أن األشاعرة يزعمون أنه موافق لهم ف   (3) 
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 . فصحيح عنه ؛جهميةة يَّ فظ  أن اللَّ  -وأرضاه

جهم   -33 ألن  ذلك  قال  وأصحاب  وإنما  صرَّ ا  حوا ه 

تدرجوا به إلى القول بخلق  (1)فظ  رآن، والذين قالوا باللَّ لقا لق  خَ ب  

أهَل  التصريح    ة  نَّالس    القرآن، وخافوا  من  الزمان  ذلك   لق  خَ ب    ف 

وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق،   ، فذكروا هذا اللفظَ القرآن  

 .(2) فلذلك سماهم أحمد رحمه اهلل جهمية

قال:   -34 أنه  أيضا  عنه  شر»وحكي  من    اللفظية 

 (3) «ةالجهمي

 

 يعني قالوا: »لفظي بالقرآن مخلوق« (1) 

 هم هذا وكتماهنم مذهبهم مستمر إلى زماننا، فتجد األشاعرة. وفوخ (2) 

( إال أن المشهور عنه أن هذا القول قاله 211)ص  «مناقب أحمد»رواه ابن الجوزي ف    (3) 

ف   اهلل  عبد  ابنه  عنه  نقل  كما  مخلوق،  غير  ال  مخلوق  يقولون  ال  الذين  الواقفة،  ف 

 ( 185) «السنة»
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وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه  -35

فإنما    ،«فهو مبتدع  ؛لفظي بالقرآن غير مخلوق»اهلل أن من قال:  

السَّ  أن  أهل  م    َف لَ أراد  ولم   ة  نَّالس    ن  اللفظ  باب  ف  يتكلموا  لم 

َح  وإنما  إليه،  الحال  أهل   َث دَ يحوجهم  من  اللفظ  ف  الكالم 

وا  ه  ا ن  وا عمَّ ث  حَ ، وبَ ثات  حدَ وا بالم  الذين أتَ   مق  وذوي الح    ق  التعم  

، وخاضوا فيما لم يخض فيه  االت  قَ المَ   وذميم    ن الضالالت  عنه م  

علماء  السَّ  من  أحمد،  اإلسالم    لف  اإلمام  ف    :فقال  القول  هذا 

، وال يتفوه به وال بمثله ه  عَ دَ ن أن يَ سنِّتالم    ن حقِّ نفسه بدعة، وم  

الم   البدع  ويقتص  بتدَ من  م    ر  عة،  السلف  قاله  ما  األئمة  على    ن 

 عَ بَ تَّ الم  
  كالم   رآنَ الق    أنَّ   ة 

 
، وال يزيد عليه إال تكفير مخلوٍق   غير    اهلل

 من يقول بخلقه.

المبارك  [عن]  [1]  -36 من  »:  ابن  بحرف  كفر  من 

 

احي ]وثقه أخربنا الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ، حدثنا أبو ب  [1]  الَجرَّ
 
اهلل كر محمد  بن  عبد  

 = 
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 « فقد كفر ؛م الالَّ  هالقرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال: ال أومن هبذ

 [رشهاستواء اهلل على ع]

سبحانه    اهللَ   أنَّ   ويشهدونَ   الحديث    أهل    د  ق  عتَ ويَ  -37

ه ف  به كتاب   َق طَ كما نَ  ستوٍ م   ه  رش  على عَ  هواتاسم  سبع   وتعالى فوَق 

ِي َخلََق ﴿إِ   :ف سورة األعراف  قوله عز وجل ُ اذلَّ نَّ َربَُّكُم اَّللَّ
َتَوى ىلَعَ  يَّاٍم ُثمَّ اسإ

َ
رإَض يِف ِستَِّة أ

َ َماَواِت َواألإ   ﴾ الإَعرإِش السَّ

يونس -38 ِي  ﴿:  وقوله ف سورة  اذلَّ  ُ اَّللَّ َربَُّكُم  إِنَّ 
الإَعرإِش   ىلَعَ  َتَوى  اسإ ُثمَّ  يَّاٍم 

َ
أ ِستَِّة  يِف  رإَض 

َ َواألإ َماَواِت  السَّ َخلََق 

 

الباسم   )الروض  ب  934الحاكم   ] بن ساس  (  يحيى  و، حدثنا  الدارقطني  َمر  ]وثقه  َيه   و 

أقواله   ]وثقه 3834)موسوعة  َعَة  َزم  بن   قال وهب   قال:  ري  كَّ الس  الكريم   ثنا عبد    ])

بَن النسائي[  
 
اهلل عبَد  سمعت   قال:  ترجمة[  له  أجد  ]لم  الباشان  علي  أخربن   :

بارك    ... الم 
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رَ  مإ
َ  ﴾ يَُدبُِّر األإ

الرعد:    ه  وقول   -39 سورة  َرَفَع  ﴿ف  ي  ِ اذلَّ  ُ اَّللَّ
ِ َعَمٍد تَرَ  َماَواِت بَِغريإ َتَوى ىلَعَ الإَعرإِش السَّ َنَها ُثمَّ اسإ   ﴾ وإ

َتَوى ىلَعَ الإَعرإِش  ﴿  :ه ف سورة الفرقانوقول   -40 ُثمَّ اسإ
لإ بِِه َخِبرًيا 

َ
أ َُن فَاسإ   ﴾الرَّمحإ

السجدةوقول   -41 سورة  ف  ىلَعَ  ﴿  :ه  َتَوى  اسإ ُثمَّ 
  ﴾الإَعرإِش 

طه:  وقول   -42 سورة  ف  الإَعرإِش ﴿ه  ىلَعَ  َُن  الرَّمحإ
َتَوى    ﴾اسإ

أنه قال    - اللعين-  سبحانه عن فرعون   اهللوأخرب -43

َباَب  ﴿لهامان:   سإ
َ األإ بإلُُغ 

َ
أ لََعيلِّ  رَصإًحا  ِِل  َباَب    ابإِن  سإ

َ
أ

اَكِذبًا ُظنُُّه 
َ
أَل َوإيِنِّ  ُموََس  إهَِلِ  إىَِل  ِلَع  طَّ

َ
فَأ َماَواِت  قال   ﴾السَّ وإنما 

م السَّ الم يذكر أن ربَّه ف  السَّ أال  اء،  ذلك ألنه سمع موسى عليه 
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ُظنُُّه اَكِذبًا﴿  ترى إلى قوله: 
َ
يعني ف قوله: إن ف السماء    ﴾َوإيِنِّ أَل

ا إله 
 (1). 

ة   -44 َلف  رحمهم  وعلماء األمَّ وأعيان األئمة من السَّ

فوق   وعرشه  عرشه،  على  تعالى  اهلل  أن  ف  يختلفوا  لم  اهلل 

 سماواته. 

 .تعالى اهلل   ه  تَ ما أثبَ  ن ذلَك تون م  ثب  ي   -45

 ر  بَ جل جالله ف َخ   بَّ الرَّ   قونَ دِّ َص ه وي  ب    ويؤمنونَ  -46
 .ه 

أطلَ   ونَ ق  طل  وي   -47 م    ه  قَ ما  وتعالى  استوائه  سبحانه  ن 

وي   العرش،  ظاه  ونَ ر  م  على  على  اهلل، لمَ ع    ونَ ل  ك  ويَ   ،هر  ه  إلى  ه 

ولُو ﴿ويقولون:  
ُ
أ إاِلَّ  ُر  كَّ يَذَّ َوَما  َربَِّنا  ِعنإِد  ِمنإ  لُكٌّ  بِِه  آَمنَّا 

 

سوَل؛ حاول    (1) ب فرعون  الرَّ دوا فحرفوا لما كذَّ بت الجهمية األنبياء؛ تمرَّ ا كذَّ النظر، ولمَّ

يقبلون   ال  الذين  المسلمين  وحاربوا  تعالى،  اهلل  علو  ف  الواضحة  الصريحة  اآليات 

 تحريفها.
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َاِب  بلإ
َ أ  ﴾األإ اهللكما  الراس  خرب  عن  تعالى  الع    ينَ خ    أهنم ف  لم 

 م، فأثنى عليهم به.منه   َي يقولون ذلك، ورض  

سلمةعن    [1] -48 تعالى:    أم  قوله  ىلَعَ  ﴿ف  َُن  الرَّمحإ
َتَوى  اسإ غير  »قالت:    ﴾الإَعرإِش  والكيف  مجهولٍ   االستواء    غير    ، 

 « به كفر   ود  ح  ، والج  به إيمان   ، واإلقرار  معقولٍ 

 

الحسين  [1] أبو  الحسن[  أخربنا  أبو  بن    ]والصواب:  إبراهيم بن محمد  بن  الرحمن  عبد 

أخربن علي بن محمد بن    ، الزاهد  حدثني محمد بن داود بن سليمانالمزكي،  يحيى  

الحافظ   الحسن  أبو  العتيق- عبيد  أصله  كتابه[    - من  بن  ]يعني  يحيى  أبو   كبسةثنا 

الورَّ   ثنا محمد   ،اقالورَّ ]الصحيح: َكي سبة[   أبو ك  بن األشرس  له مناكير ليس  ]  نانةاق 

الضعفاء    بشيء ديوان  الم    ([،362)ذيل  أبو  الحنفّي حدثنا  معين  غيرة  ابن  ]ضعفه   

ه[ عن  عن أبيه    عن الحسن    خالدٍ   ة بنَ رَّ حدثنا ق    ([6488)الميزان    ]والصواب: عن أمِّ

 أم سلمة. 

 (  120رواه ابن بطة ف اإلبانة ): قلت  

ذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي، ومالك اإلمام، وأبي  لذهبي: »هقال ا و  

 ( 65العلّو للذهبي )ص« حجعفر الرتمذي، فأما عن أم سلمة فال يص
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عفر بن عبد اهلل قال: جاء رجل إلى مالك  ج  عن   [1]    -49

قوله عن  يسأله  يعني  أنس  َتَوى ﴿:  بن  اسإ الإَعرإِش  ىلَعَ  َُن   ﴾الرَّمحإ
رأيت   فما  وَ قال:  شيءٍ م    (2) دَ َج ه   ج  وَ كَ   ن 

مقالت  م    ه  د  وعاله  ن  ه، 

 

ثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن   زكي بن المزكي، ق المااسح  ابي  وحدثنا أبو الحسن بن  [1]

ابن مَ  الق  خلَ الشافعي ثنا شاذان ثنا  بن يزيد   س    :قال  ،نا جعفر بن ميمون ، ثانتَ س  ه  د 
  َل ئ 

قوله:    أنسٍ   بن    مالك   ش   ﴿عن  ال َعر  َعَلى  َمن   ح  تََوىالرَّ قال: ﴾  اس  استوى؟  كيف 

  ، عنه بدعة    والسؤال    ،به واجب   واإليمان    ،معقولٍ   غير    ، والكيف  مجهولٍ   غير    االستواء  »

  ،دي العدللَ خو محمد المَ أخربنا أب. وأمر به أن يخرج من مجلسه «وما أراك إال ضاالًّ 

  ، بن الحسن  سين علي  ثنا أبو الح  ،  اهلل بن محمد بن مسلم االسفراييني  ثنا أبو بكر عبد  

َس  بن    ،يٍب ب  َش   بنَ   ة  مَ لَ ثنا  مهدي  ثبت،    الرملي  ميمونَ   بن    جعفرَ   ثنا  الم  األثر  ذكر  ]ثم 

أبو  هو  و  ،دعن جد والدي الشهي  ،جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل  يهأخربنوقال:[ و

   عبد  
 
بند  عَ   بن    محمد    اهلل عون   ،الصابون   ه  يَ و  د  م  َح   ي  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  ثنا 

قال:    ،بن عبد اهلل   ثنا جعفر    ،جعفر الرملي  ثنا مهدي بن    ، بيٍب َش   بنَ   ثنا سلمةَ   ي،وَس النَّ

َمن  َعَلى ال َعر  ﴿مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد اهلل :  إلى    جاء رجل   ح  تََوىالرَّ ﴾  ش  اس 

 حوه. نَب   رَ كَ جده من مقالته، وذَ د من شيء كوَ َج مالكا وَ  ناكيف استوى؟ قال فما رأي

ب. أي : وجد (2)   غض 
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اء  َض َح الر  
القوم    َق رَ ، وأط  (1) 

ينتَ (2)  فيه، ثم    األمرَ   ظرونَ ، فجعلوا  به 

ما  َي رِّ س   واالستواء  علومٍ مَ   غير    الكيف  »فقال:    (3)لكعن    غير    ، 

  ، وإن ألخاف  ة  بدع  عنه    ، والسؤال  به واجب    ، واإليمان  جهولٍ مَ 

 .(4) َج ر  خ  فأ   ،هب   رَ مَ ثم أَ  «ضاالًّ  أن تكونَ 

ي  ل  جَ البَ   الفضل    بن    الحسين    أبو علي    َل ئ  وس   -50
عن    (5) 

 

حضاء (1)   : الَعَرق. الرُّ

 : َسكت، أو أرخى عينيه إلى األرض.أطَرَق  (2) 

َي عن فالن (3)   ]القاموس المحيط[  ، أي زال ما به من همَّ ُسرِّ

بعض طرقه صحيحة ثابتة، وبعضها ال يخلو لبدر بعد تخريجه لألثر: »قال عبد الرزاق ا   (4) 

لبعض،   بعضًا، ويشهد بعضها  يشّد بعضها  أنّها  إال  بال ريب من مقال،  ثابت  واألثر 

، ولذا اعتمده أهل العلم، وصححه غير واحد، وقد تقّدم اإلشارة بمجموع هذه الطرق

إلمام األثر المشهور عن ا »كتاب « إلى بعض من صّححه، وال ي عرف أحد  منهم ضّعفه 

 ( 50)ص «مالك ف صفة االستواء دراسة تحليلية

ارٍ   بن    َشبَابَةَ و( أخذ عن يزيد بن هارون،  ـه282المتوىف )  (5)  :  ، وطائفة.  َسوَّ م 
الَحاك  َقاَل 

 = 
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أنا ال أعرف »:  فقال  «كيف استوى على عرشه»االستواء، وقيل له  

ه أنه  ذكر    ا جلَّ نَمَ ا، وقد أعلَ لنَ  َف ش  من أنباء الغيب إال مقدار ما ك  

 « استوى  رنا كيَف خب  ه، ولم ي  استوى على عرش  

نعرف ربنا  »عبد اهلل بن المبارك يقول:    [عن]  [1]  -51

 

ف   إ َمام عصره  ر،  المفسِّ ّي، 
البََجل  َكي َسان  بن  َقاسم  بن   َمي ر   ع  بن   ل   الَفض  بن  َسي ن  ي الح 

آن  ر  ي الق 
 [404ص13أعالم النبالء ج ]سير مَعان 

أخربنا أبو عبد اهلل الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، أنا محمد بن عبد الرحمن    [1]

ي، سمعت علي بن الحسين بن  ز  روَ ه المَ ويَ ب  أحمد بن َش   السامي، حدثني عبد اهلل بن

 ... شقيق يقول: سمعت عبد اهلل بن المبارك

)و   للمريسي  نقضه  الدارمي  رواه  مسائله  118األثر  ف  الكرمان،  وحرب   )

)1112ص3)ج أحمد  اهلل بن  األسماء  598( و)202( و)22( وعبد  والبيهقي ف   )

 ( 23)ص "إثبات الحد"( والدشتي ف 902والصفات )

 عنه من غير وجه«  ثابت  ابن تيمية: »وهذا مشهور عن ابن المبارك،  أحمدقال   
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، وال  (1)  بائنا منه خلقه ،على العرش استوى ،وات افوق سبع سم

 .وأشار إلى األرض ««ها هنا ه إن»نقول كما قالت الجهمية 

كتابه    الحاكمَ   وسمعت   -52 اهلل ف    « التاريخ»أبا عبد 

ين اللذَ   «معرفة الحديث»الذي جمعه ألهل نيسابور، وف كتابه  

أبا جعفر محمد بن    هما يقول: سمعت  سبق إلى مثل  جمعهما ولم ي  

بكرٍ  أبا  سمعت  يقول:  هانئ  بن    بن    إسحاَق   بنَ   محمدَ   صالح 

 ل:  يقو يمةَ زَ خ  

  فوَق   قد استوى   هعلى عرش    وجلَّ   عزَّ   اهللَ   ل بأنَّ ن لم يق  مَ »

 بِّ رَ ب   ر  كاف   وَ ه  ، فَ ه  وات  اسم سبع  
وإال   فإن تاَب  اب  تَ ستَ ، ي  الدم   ، حالل  ه 

 

ه أي    الحد« ومعنى  بَِحد  صول التي أخرجت  األثر منها قال »ألف ا   (1)  هو أنه بائن م ن َخلق 

 منفصل عنهم، غير مماس  لهم. 

مان أن الجهميَّة يشنِّعون على أهل السنة أهنم يقولون »بحد«، ثم     ومن أعاجيب الزَّ

معنى الحد،    وهذا هوإذا سألتهم »هل اهلل متصل بخلقه أم مباين لهم« قالوا: »بل مباين«  

 فالحمد هلل على نعمة الفهم. 
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وأ  عنق    ت  بَ ر  ض   بعض    َي لق  ه،  يتأذَّ المزاب    على  ال  حتى  ى  ل 

ا ال  ئ  ي  ه فَ ن مال  ه، وكا جيفت    ن رائحة  تَ نَب    ونَ د  عاهَ وال الم    سلمونَ الم  

ي  ب، كما قال النرَ الكاف    ث  ر  ال يَ   سلم  الم    ، إذ  ينَ سلم  من الم    ه أحد  ث  ر  يَ 

  [1] رواه البخاري ««ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم »  ملسو هيلع هللا ىلص

(2 ) 

عبد  وإمام   -53 أبو     نا 
 
  الشافعيِّ   إدريسٍ   بن    محمد    اهلل

 

 يقصد حديث الميراث.  [1]

وابن    (2)  الحاكم،  قه  وثَّ صالح  بن  محمد  صحيح.  خزيَمة  ابن  إلى  إسناد ه  األثر  وهذا 

( الباسم  ]الروض  كثير  وابن  الحديث  900الصالح،  علوم  معرفة  ف  واألثر   ])

 ( ط. العلميَّة )الثالثة( 84)ص

َمي دي تبهذا الحكم  ن خزيمةولم ينفرد اب   ال يصح ألحد هـ: »219، فقد قال الح 

بصفاته العرش  اهلل على  يعلم أن  )توحيد حتى  العلو  الذهبي ف  رواه  وقال:  496«   )

يخه»  «أخرجَها اب ن َمن َده ف ي َتار 

الدارمي ت   عثمان  »280وقال  ا هـ:  َأي َن  وَن  ر  َيد  اَل  م   َأنَّه  ا  َأي ض  م   ه  ر  َواَل    هلل ،َون َكفِّ

ونَه  ب َأي نَ  ف 
 (368« الرد على الجهمية )َيص 
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لرقبة  إعتاق ا  ف مسألة  «المبسوط»ف كتابه    رضي اهلل عنه احتجَّ 

الكَ  ف  المؤمنة ال يصح  فَّ المؤمنة  غير  وأن  بهارة،  بخرب    التكفير 

ي   أن  أراد  الحكم، وأنه  بن  السوداء لكفارة،   الجاريةَ   َق عت  معاوية 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص    رسول اهلل  اهلل عن إعتاقه إياها، فامتحنها  وسأل رسوَل 

رسول يعني أنك  فأشارت إليه وإلى السماء،  «من أنا؟: »لهاملسو هيلع هللا ىلص  

رسول م  كَ حَ فَ   [1] «أعتقها فإهنا مؤمنة»  :ف السماء، فقال   الذياهلل

ها ف السماء، وعرفت رهبا  ا أقرت بأن ربَّ اهلل بإسالمها وإيماهنا لمَّ 

 بصفة العلو والفوقية. 

الشافعي   -54 احتج  عليه-وإنما  اهلل  على    -رحمة 

ارة هبذا فَّ المخالفين ف قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة ف الكَ 

 

[1]  ( مالك  بلفظ:  2875رواه  اهلل ؟« (  »َأي َن  وسلم:  عليه  اهلل  صلى   
 
اهلل ول   َرس  َلَها    َفَقاَل 

َماء . ي السَّ
: ف  ول     َفَقاَل: »َمن  َأنَا؟«  َفَقاَلت  . َفَقاَل َرس 

 
ول  اهلل : َأن َت َرس   صلى اهلل َفَقاَلت 

 
  اهلل

َها«  عليه ت ق  الشافعي يروي    وسلم: »َأع  ا، لكن ذكرت لفظ مالك ألن  ورواه مسلم أيض 

 من طريقه.
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ته  ه، وفوق سبع سماواخلق    عتقاده أن اهلل سبحانه فوَق الخرب؛ ال

والجماعة،  السنة  أهل  من  المسلمين  معتقد  كما  عرشه،  على 

ا صحيحا ثم ال  ر  بَ هم؛ إذ كان رحمه اهلل ال يروي َخ ف  لَ هم وَخ سلف  

  .يقول به

قال   -رحمه اهلل -وقد أخربنا الحاكم أبو عبد اهلل  -55

الوليد أبو  اإلمام  حدثنا   ،الفقيه  محمدٍ   بن    حسان    أنبأنا  قال: 

محمود بن  سمعت    ،إبراهيم  يقول:    الربيعَ   قال:  سليمان  بن 

 وقد إذا رأيتمون أقول قوال  »  سمعت الشافعي رحمه اهلل يقول:

 «فاعلموا أن عقلي قد ذهب ،عن النبي خالفه صحَّ 

  أبا الوليد غيرَ   سمعت  :  -رحمه اهلل-قال الحاكم    -56

 مرَّ 
ح    (1)ةٍ َفرَ   عن  ت  ث  دِّ يقول:  ع  ي   الزَّ

اهلل -  الشافعيَّ أن  ان    - رحمه 

قال:    «به؟  تقول    ،يا أبا عبد اهلل»فقال السائل:    ،اروى يوما حديث  

 

 : أي أكثر من مرة. غير مرة  (1)
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ةعَ ي  تران ف ب  »
و ذا تران  ! ه  ؟ارفَّ الك    يَّ ز    رى عليَّ تَ   ؟!أو كنيسة  (1) 

الم   مسجد  علف     يَّ سلمين، 
مستقبل    ي  ز  هم،  بلتَ ق    المسلمين، 

   «ثم ال أقول به! ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيحديثا ع أروي

  وبين أهل   ة  نَّالس   بين أهل   قال أبو عثمان: والفرق   -57

الرَّ   إذا سمعوا خربا ف   (2) أهنم   ع  دَ الب   ردوه أصال، ولم   بِّ صفات 

فأو    ،يقبلوه رفع ا  قبلوه  به  يقصدون  بتأويل  تأولوه  ثم  لظاهر، 

 .معناهالخرب من أصله، وإبطال 

بلونه ويصدقون به، وال يتهمون رسول اهلل  يقة  نَّالس    وأهل  

ا  ويعلمون حق    ،هم فيهآرائَ عقوَلهم وبل يتهمون    ،فيما قال منهملسو هيلع هللا ىلص  

  بِّ بالرَّ   ف  ، إذ هو كان أعرَ (3) ى ما قالهلَ عَ اهلل فَ   ا أن ما قاله رسول  يقين 

 

 دار عبادة لليهود.  (1)

 أي المبتدعة.  (2)

 أي كما قاله.  (3)
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وحيا، قال ال ا وَ دق  ا وص  ل فيه إال حقَ ق  جل جالله من غيره، ولم يَ 

إَهَوى  مَ وَ ﴿  له عز وجل: ٌ يُوَح   ا َينإِطُق َعِن ال    ﴾ إِنإ ُهَو إاِلَّ َوْحإ

الزهري   -58 األئمة -  قال  علماء  وغير    -إمام  من  ه 

عنه اهلل  رضي  البيانهللا  على»  :-األمة  الرسول  ،    ملسو هيلع هللا ىلص وعلى 

 [1] «مي وعلينا التسل ،البالغ

أبيه أن    عنل  عق  يونس بن عبد الصمد بن مَ   یورو -59

بن ب  الجعد  منبه يسأله عن صفادرهم قدم على وهب  اهلل  ن  ت 

المسألة، إن ألظنك من   (2)تعالى، فقال: »ويلك يا جعد، بعض

ف   اهلل  يخربنا  لم  لو  جعد،  يا  يد  الهالكين،  له  أن  وعَ كتابه  ا ين  ا 

لَ ووجه   فاتَّ مَ ا،  ذلك،  قلنا  اهللا  يَ   «ق  لم  جعد  لبَ ثم  ق    ث    َل ت  أن 

 

[1]  ( الصالة  قدر  تعظيم  ف  نصر  بن  محمد  )520رواه  والخالل  حبان  (  1001(  وابن 

(186 ) 

 ف مصادر أخرى »اقصر« أي توقف واقتصد ف السؤال عن هذا.  (2)
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لب  .وص 

القسري  -60 اهلل  عبد  بن  خالد  يوم    (1) وَخَطب 

انصرفوا إلى منازلكم،  »حى بالبصرة، فقال ف آخر خطبته: األض

  بن   بالجعد    اليومَ  ح  َض لكم ف ضحاياكم، فإن م   اهلل   حوا باركَ وَض 

  موسى لم يتخذ اهلل إبراهيم خليال، ولم يكلم  »درهم، فإنه يقول:  

ونزل عن «  عما يقول الجعد علوا كبيرا  ىسبحانه وتعال  «اتكليم  

 «لبهَص أمر ب  بيده، وفذبحه  ،المنرب

 [النزول واجمليء]

ليلة   بِّ الرَّ   نزوَل   الحديث    أصحاب    ت  ثب  وي   كل  وتعالى  سبحانه 

 

له موافق حسنة كقتله    (1) والبصرى،  الكوفة  أمير  مكة، ثم صار  أمير  التابعين، كان  أحد 

 الجعد، واهتموه بأمور شنيعة ف دينه، لكن لعلها لم تثبت عنه. 
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بن  له  تشبيه  غير  من  الدنيا،  السماء  وال (1) خلوقينَ المَ   زول  إلى   ،

تَ ،  (2) مثيلٍ تَ  ما  ،  (3) كييفوال  يثبتون  رسول  بل  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    أثبته 

 

 ، أو البشر.نزول الطير، أو المطر: فال يقولون ان نزوله يشبه من غير تشبيه (1) 

أعم من التشبيه، فالتشبيه يكون فيما ي شاهد، من األلوان واألشكال والهيئات،   التمثيل (2) 

كمة. درة، والمكانة، والح  شاَهد، وف الحقائ ق، كالق   والمماثلة تكون ف الم 

السيف« قد  :  التكييف  (3)  الشيء أو حاله، فإذا قلنا: »كيف هو  الكيفيَّة، وهي طبيعة  ن 
م 

ال: شيء معدن طويل له حد قاطع، وقد يكون السؤال  السؤال عن طبيعته، في ق  يكون 

ئ.    عن حاله، في قال: جيد، أو مثلوم، أو ّصد 

َصفَّح  : انا أتكلم عن شيء هو  فلو قلت لك     حادٌّ غير    انبيه أحد ج  ،طويل    معدنٌّ  م 

 )فهذا تكييف(  أملسٍ 

   :  )فهذا تشبيه(  شبه الم شطَ ي  ثم قلت 

: ث   نش  وهو مثل  م قلت   )فهذا تمثيل(  ار  الم 

ه له، ولو كان  شاب  الشيء بم    ، والتشبيه ربط  الٍ ثَ للهيئة على غير م   فالتكييف هو ذكر    

التمثيل   ا أحيان ا، وأما  ذ    الشبه بعيد  ، ولو كان بينهما اختالف  صورة مطابقة له    كر  فهو 

 . يسير

 = 
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إليه فيه  وي  (1) وينتهون  الخر  م  ،  ه على كر  ذ  ب    الواردَ   الصحيَح   ربَون 

 علمَ  ونَ ل  ك  ، ويَ (2) هر  اه  ظَ 
 
 .(3) ه إلى اهلل

ه ف كتابه، من  اسم    عزَّ   اهلل  ه  لَ ما أنزَ   ونَ ت  ثب  وكذلك ي   -61

المذكورَ   جيء  المَ   ر  ك  ذ   وجل:واإلتيان  عز  قوله  ف  َهلإ ﴿  ين 
ُ يِف ُظلٍَل ِمَن الإ  ِتَيُهُم اَّللَّ

إ
نإ يَأ

َ
إَماَلئَِكةُ َينإُظُروَن إاِلَّ أ   ﴾َغَماِم َوال

 

الكيف   المعنى، وإثبات  إثبات  م   تعالى ﴿، كما ف قول اهلل  والفرق بين 
ت  َم نَخ  يَو  ال 

ب ونَ 
س  َيك  ب َما َكان وا  م   ل ه  ج  َأر  َهد   َوَتش  م   يه 

َأي د  نَا  َوت َكلِّم  م   ه 
َأف َواه  ﴾ فالمعنى مفهوم،  َعَلى 

ن كيفيَّة؛  نا ال يمكن أن نتصور كيف ستتكلم األيدي واألرجل، ومهما تصورنولكن
ا م 

الخ نسج  م ن  إال  هي  معناه  فما  ولكن  ذلك،  كيفية  نعرف  ال  أننا  األمر  فحقيقة  يال، 

يعرف   منا  أحد  وال  معناها،  يفهم  كلنا  الروح،  وكذلك  اثنان.  فيه  يتنازع  ال  مفهوم، 

اهلل  عن صفات  كالمنا  نفعل ف  فكذلك  الكيف،  ندرك  وال  المعنى،  فنفهم  كيفيتها، 

 تبارك وتعالى. 

 أي يتوقفون عند ما قاله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  (1) 

 أي: بدون إنكار لمعناه الظاهر، وال تحريف له إلى معنى آخر. (2) 

ه.  (3)   فاهلل أعلم بصفاته، ونحن ال نعلم الغيب، فنكل ما جهلنا إلى عال م 
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عزَّ  -62 ا  ﴿ه:  اسم    وقوله  َصفًّ إَملَُك  َوال َربَُّك  وََجاَء 
ا    ﴾َصفًّ

اإلسماعيلي إلى   أبي بكرٍ   الشيخ    ف رسالة    وقرأت   -63

الدنيا على ما صح  إلى السماء   سبحانه ينزل   اهللَ  ن»إ :النَ ي  أهل َج 

َن  نإُظُروَهلإ يَ ﴿ ، وقد قال اهلل عز وجل:ملسو هيلع هللا ىلصبه الخرب عن الرسول 
إَماَلئَِكةُ  َوال الإَغَماِم  ِمَن  ُظلٍَل  يِف   ُ اَّللَّ ِتَيُهُم 

إ
يَأ نإ 

َ
أ : وقال  ﴾إاِلَّ 

ا﴿ ا َصفًّ إَملَُك َصفًّ    ﴾وََجاَء َربَُّك َوال

كلِّ   ن  ونؤم   -64 كَ بذلك  بال  ما جاء  على  فلو  (1) ٍف ي  ه   ،

مه،  ، فانتهينا إلى ما أحكَل عَ ذلك فَ   ا كيفيةَ لنَ  نَ يِّ بَ سبحانه أن ي    شاءَ 

 

»بال كيف« و»بال تكييف« ال فرق بينهما، إال أن الجهمية زعموا أن أهل العلم يقولون   (1) 

، وهذا لم يقله أحدن الصفاإ من أهل السنة، بل قالوا أننا »نؤمن    ت ليس لها كيف أصال 

الصابون   قال  الكيف ألننا نجهله، ولهذا  ا عن  هبا بال كيف« فإيماننا هبا يكون مجرد 

« إذن هناك كيف لكننا نجهله، أما  فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعلبعدها »

ا«.ما ال كيف له فهو الَعَدم،   ولهذا يقال »الجهمية يعبدون عدم 
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ُهَو  ﴿ه عز وجل: رنا به ف قول  م  ا قد أ  نَّشابه إذ ك  وكففنا عن الذي يت
مُّ الإِكَتاِب 

ُ
نإَزَل َعلَيإَك الإِكَتاَب ِمنإُه آيَاٌت حُمإَكَماٌت ُهنَّ أ

َ
ي أ ِ اذلَّ

َفيَتَّبُِعوَن َما تََشابََه  َزيإٌغ  يَن يِف قُلُوِبِهمإ  ِ ا اذلَّ مَّ
َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأ

ُ
َوأ
ُ  مِ  اَّللَّ إاِلَّ  ِويلَُه 

إ
تَأ َيعإلَُم  َوَما  ِويِلِه 

إ
تَأ َوابإتَِغاَء  الإِفتإنَِة  ابإتَِغاَء  نإُه 

اِسُخوَن يِف الإِعلإِم َيُقولُوَن آَمنَّا بِِه لُكٌّ ِمنإ وَ  ُر   الرَّ كَّ ِعنإِد َربَِّنا َوَما يَذَّ
َاِب  بلإ

َ ولُو األإ
ُ
  ﴾إاِلَّ أ

الحَ   [ن]ع   [1]  -65 إبراهيم  بن  لي  لظن إسحاق  قال  ي: 

هذا الحديث الذي ترويه  ،اهلل بن طاهر: يا أبا يعقوب  األمير عبد

الدنيا»  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل   كيف    «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 

أعزَّ   :ينزل؟ قال ي    قلت:    ؟« كيَف »  بِّ الرَّ   ألمر    قال  اهلل األمير، ال 

 . يٍف ال كَ ب   ل  نز  إنما يَ 

 

  حمدانبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت  أ   سمعت  ، زكريا الشيبان  بن    أخربنا أبو بكر    [1]

 بن إبراهيم الحنظلي يقول...   يقوالن: سمعنا إسحاق فاي وأبا داود الخفَّ م  لَ الس  

 (1200ورواه الهروي ف ذم الكالم )قلت:   
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َس ]عن[    [1] -66 بن  سألت  (2) ماَل محمد     عبدَ   ، 
 
 بنَ   اهلل

النِّ  ك  بارَ الم   ليلة  نزول  َش   صف  عن  فقاَل عبانَ من     عبد    ، 
 
يا  » :  اهلل

ل«  ف كل ليلة  !ينزل    صف  ليلة النِّ  ،ضعيف يا »  له رجل:فقال    ينز 

حمن،  أبا عبد ينزل   الرَّ المكان منه؟  !؟كيف  يخلو ذلك    « أليس 

  فقال عبد  
 
   «شاء   كيَف  ينزل  »: اهلل

أخرى -67 رواية     أن عبدَ   ية  الحكاهذه    ،وف 
 
  ابنَ   اهلل

للرجل:    ك  بارَ الم   ملسو هيلع هللا ىلص »قال  اهلل  رسول  عن  الحديث  جاءك    إذا 

 «أصغ لهفَ 

 

عبد الرحمن القاضي، يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن حدثنا أبو  [1]

َيه ، ثنا أبو عبد   و  حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب، ثنا أحمد بن َحم 

، حدثنا محمد بن َساَلم ي 
 ... الرحمن الَعتَك 

 شيخ البخاري.  هـ، 227المتوىف  ،البيكنديحممد بن سالم  (2) 
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الرباطي  عن]  [1]   -68 إبراهيم  بن  سعيد  بن  :  [أحمد 

ذاَت   عبد    األمير    مجلَس   حضرت   طاهر  بن  وحضر   ،يوم  اهلل 

إبراهيم   بن  راه  - إسحاق  ابن  حديث   َل ئ  فس    -ه  ويَ يعني  عن 

 « نعم»قال:  «ح هو؟حيأص»: زول  الن 

ق   له بعض   وَّ فقال 
اهلل  »   :اهلل  عبد    اد  أن  أتزعم  يعقوب  أبا  يا 

 « نعم»قال:  «ينزل كل ليلة؟

ينزل؟»قال:   إسحاق:    «كيف  له  حتى »فقال  فوق  أثبته 

 «لك النزول أصَف 

الرجل:   فوقت  أثبَ »فقال  إسحاق:    «ه  عز »فقال:  اهلل  قال 

إَملَُك ﴿وجل:  اوََجاَء َربَُّك َوال ا َصفًّ  «  ﴾َصفًّ

 

أبا عبدسمعت    [1] أبا زكريا يحي  الحافظ   اهلل  الحاكم  العنربي  يقول: سمعت  ى بن محمد 

  عبد أبايقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم  

 ... اهلل الرباطي يقول
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فقال   !«يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة»اهلل:  فقال األمير عبد  

وَ األميرَ   اهلل    زَّ أعَ »إسحاق:   مَ   يومَ   يجيء    ن  مَ ،  يمنعه  القيامة  ن 

 « اليوم؟

الرب كلَّ   وخرب  -69  الدنيا خرب   ليلة إلى سماء    نزول 

نس  من طريق مالك بن أ  ف الصحيحين  ج  رَّ خَ على صحته م    ق  فَ متَّ 

 . ألغر وأبي سلمة عن أبي هريرةعن الزهري عن ا

  ملسو هيلع هللا ىلص عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل    [1] -70

الدنيا حين »قال:   ينزل ربنا تبارك وتعالى ف كل ليلة إلى سماء 

 

أبو   [1] حدثنا  الصمد،  عبد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  ثنا  أحمد،  بن  زاهر  علي  أبو  أخربنا 

ان، ثنا محمد  مصعب ثنا مالك ح وحدثنا أبو بكر بن زكريا ثنا أبو حاتم علي بن عبيد 

بن يحيى قال: ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك ح وحدثنا أبو بكر 

 بن إبراهيم ابن باكويه، ثنا يحيى بن محمد حدا يحيي  بن زكريا، أنا أبو القاسم عبد اهلل

بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري، عن أبى عبد اهلل األغر وأبي  

 ...سلمة
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له، ومن  ون فأستجيَب من يدع  }يبقى ثلث الليل األخير، فيقول: 

 «{له ن فأغفرَ ه، ومن يستغفر  ني فأعطيَ يسأل  

 .(1)ا الحديث طرق إلى أبي هريرةهذول -71

األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن رواه  

  أبي هريرة

ورواه يزيد بن هارون وغيره من األئمة عن محمد بن  (2) ح

 . سلمة عن أبي هريرة أبيعمرو عن 

 

أن يبني كرثة األسانيد، وباتلاِل صحته، وكذلك كرثة انلقلة    -رمحه اهلل -غرُض الشيخ    (1) 
 اه، ويف هذا أبلغ الرد ىلع الزنادقة املنكرين.  هلذا اخلرب دون نكري هل، وال حتريف ملعن 

وسينقل مروياتهم اليت أشار إيلها، إال أنه ذكر لك رواية ىلع ِحدى، وأنا سأذكرها    
 . ُمتمعة بإذن اهلل

عندما ترى )ح( ف األسانيد فإنك تقرأها  »حا« ومعناها تحويل، وهي فاصل لإلتيان    (2) 

 بإسناد
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   .ومالك عن الزهري عن األعرج عن أبي هريرة

 .ي هريرةومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب

  ي عن أب  يِّ ر  ب  ق  اهلل بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المَ   د  ي  بَ وع  

  .هريرة

أبي سلمان عن    بن    وبشير    ،رساو  الم    يوعبد األعلى بن أب

 هريرة. أبيأبي حازم عن 

 وروي هذا الخرب م ن غير طريق أبي هريرة.  -72

  .رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه -73

ن يحيى عن عبادة  وموسى بن عقبة عن إسحاق ب -74

 . الصامت بن

بن    وعبد   -75 بن    كعب    الرحمن  مالك عن جابر  بن 

 . عبد اهلل
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 .يد اهلل بن أبي رافع عن علي بن أبي طالببَ وع   -76

عن    ص  عن أبي األحوَ   عن أبي إسحاَق   ك  ي  ر  وَش  -77

بن عبيد عن أبي    ةَ الَ َض بن ف    ابن كعب    ومحمد    عبد اهلل بن مسعودٍ 

 دَ ر  الدَّ 
 .اء 

 .عن جابرٍ  ريبَ وأبو الز   -78

عباس  يرٍ بَ ج    بن    وسعيد   -79 ابن  أمِّ ،  عن    وعن 

  رضي اهلل عنهم. ةَ مَ لَ َس  وأمِّ  ،المؤمنين عائشةَ 

الط   -80 م  هَ كل    ق  ر  وهذه  كتابنا    ة  َج رَّ خَ ا  ف  بأسانيدها 

 . الكبير المعروف باالنتصار

  [:عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قالوف هذه الروايات  ]  [1] -81

 

دىف األصل وضع   [1]  وهذه أسانيدها:، كما ذكرنا الشيخ كل رواية على ح 

 = 
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  عنه،   اهلل  رضي هريرة  أبي  عن  سلمة  أبي  عن  كثير أبي  بن  يحيى  عن  األوزاعي  رواية  وف -أ

 . ..ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن

 ( بلفظ )شطر الليل(758رواه مسلم هبذا اإلسناد )قلت:   

 ... آخره وهيوف رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة ف  -ب

 (171رواه مسلم هبذا اإلسناد )قلت:   

إن اهلل ينزل »وف رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم    -ت

الليل األخير فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر  إلى سماء الدنيا ف   ثلث 

 «لثقالن الجن واإلنسفأغفر له؟ فال يبقى شيء فيه الروح إال علم به، إال ا

سنده )   ( 215قلت: م ن هذا الطريق روى حديَث النزول إسحاق  بن إبراهيم ف م 

ن  َلي َلٍة إ الَّ َواهلل  َتبَاَرَك َوَتعَ بلفظ: »
نَاد يه : َما م  ، َفنَاَدى م  ر 

خ   اللَّي ل  اآل 
ل  ف يَها ف ي ث ل ث  اَلى َين ز 

يَه ؟ 
ط  ن  َسائ ٍل َفأ ع 

َر َله  َهل  م 
ف  ٍر َفاغ  ف  تَغ  س  ن  م 

اٍت.  «َهل  م   َثاَلَث َمرَّ

وقول »إن اهلل ينزل إلى السماء الدنيا« رواه عثمان الدارمي ف الرد على الجهمية    

 يح.بإسناد صح (26)

 ( بإسناد صحيح8450ولفظ »فينادي« رواه البزار )  

  « الثأما زيادة  الروح إال علم به، إال  الجن واإلنسفال يبقى شيء فيه  « فلم قالن 

 = 
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شيبة   أبي  ابن  روى  فقد  معها،  أخرى  رواية  فخلط  توهم  ولعله  أحد،  عند  أجدها 

ؤ  ( من طرق أبي حازم عن أبي هريرة: »34700) بَض  ال م  َرى،  اَل ي ق  ب ش  ن  َحتَّى َيَرى ال 
م 

ار  َدابَّة  َصغ يَرة  َواَل َكب يرَ  ي الدَّ
:  َفإ َذا ق ب َض نَاَدى، َفَلي َس ف  َته ، إ الَّ الثََّقَلي ن  َمع  َصو  َي َتس 

ة  إ الَّ ه 

ن َس  نَّ َواإل    « وليس فيه شيء عن صياح الديكة وهنيق الحمير. ال ج 

َوَعن  اب ن   ( بال إسناد قال:  96صر قيام الليل )صومحمد بن نصر المروزي ف مخت  

ال م َن  َسَحَرةٍ  لَّ  ك  نَادٍ  م  ي 
ي نَاد  »َأنَّه   َأو   َعبَّاٍس:   ، ي َجاب  َداٍع  َمن   َطى  ي ع  ل  

َسائ  َمن    
َماء  سَّ

نَّ َوا  ض  إ الَّ ال ج  َر   َواأل 
َماء  ه  َمن  بَي َن السَّ َمع  َفر  َله ، َفيَس  ر  ي غ 

ف  تَغ  س  َيَكَة  م  ن َس، َأَفاَل َتَرى الدِّ إل  

اَعَة« يح  ت ل َك السَّ
َوابِّ َتص  بَاَهَها م َن الدَّ ا. ولم أجده م   َوَأش   سند 

وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هالل بن ميمون ]الصحيح ميمونة[  -ث

َهني حدث أن رسول اهلل   ... قال ملسو هيلع هللا ىلص عن عطاء بن يسار عن رفاعة الج 

)  قلت:   مسنده  ف  المبارك  ابن  بلفظه  يسير 42رواه  باختالف  الدارمي  ورواه   )

 »إسناده صحيح« ( وقال حسين سليم أسد: 1523( و)1522)

المَ  -ج محمد  أبو  يحيى    ،خلديأخربنا  بن  محمد  ثنا  السراج،  العباس  أبو  ]يعني أنا 

األغر قال:    ملعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مس   ،ثنا عبيد اهلل بن موسىالذهلي[  

أبي سعيد وأبي هريرة أهنما شهدا على رسول اهلل   وأنا أشهد عليهما   ملسو هيلع هللا ىلصأشهد على 

إن اهلل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل  »ي صلى اهلل عليه وسلم يقول:  أهنما سمعا النب

 = 
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األول هبط إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟  

 «الشمس هل من داع؟ حتى تطلع

، والحديث رواه مسلم بلفظ قريب من طريق منصور  إسناد صحيحقلت: وهذا    

بد »نزل«  بلفظ  إسحاق  أبي  تطلع عن  »حتى  بدل   » ر  َفج  ال  َيط ل َع  و»َحتَّى  »هبط«  ل 

 الشمس«  

  ( الجهمية  الرد على  الدارمي ف  أبي 75ورواه عثمان  أبي عوانة عن  ( من طريق 

 قوي، وليس فيه »حتى تطلع الشمس« إسحاق بلفظ »هبط« وإسناده 

الطربان من طريق إسرائيل هبذا اللفظ سوى الجملة األخيرة »َحتَّ    ى َيط ل َع ورواه 

 » ر  َفج   ال 

بَيَّة، وهو ليس  1525ولفظ »هبط« جاء ف رواية الدارمي )   ( وفيه عطاء مولى ام ص 

( عن 65ى الجهميَّة )من رجال الحديث الموثوقين، ورواه عثمان الدارمي ف الرد عل

هذه  اجتماع  مع  تقبل  لكنها  ب ذاك،  ليس  وحديثه  البجلي،  طارق  وفيه  مرفوعا،  علي 

 د. األساني

زيادهتا على    أن  إال  الصابون  إسناد  فمع صحة  الشمس  لفظة حتى تطلع  أن  إال 

م. روايات السلف الثابتة دوهنا خرط القتاد  ، ولم أجد لها شاهد صحيح متقدِّ

ثنا    ، ثنا الحسن بن الصباح  ،يعني الثقفي  ، ثنا أبو العباس  ، بو محمد الَمخلديأخربنا أ -ح

 = 
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بن   ار،شبابة  بن  عن  َسوَّ إسحاق    يونس  لعلَّ  أبي  لكن  إسحاق،  أبي  ابن  هو  ]يونس 

عن أبي مسلم األغر قال: أشهد    الصواَب هنا: عن أبي إسحاق، ويونس ال ي قبَل تفرد ه[  

 :  ملسو هيلع هللا ىلص اال: قال رسول اهلل على أبي سعيد وأبى هريرة أهنما ق

ب السماء  إن اهلل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبوا»  

ففتحت فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟  

هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فال يزال ذلك مكانه حتى 

 «كل ليلة من الدنيايطلع الفجر ف  

  هذا رواه و«  فال يزال ذلك مكانه، وف هذا الحديث جاء »اإلسناد ضعيفقلت:    

ا الدارقطني يِّ  َجاب رٍ  من حديث (7ف النزول )  أيض  َن َصار  ا وفيه » األ  ون  َذل َك  مرفوع  َفيَك 

ر   َفج  ال  ي َصلَّى  َحتَّى  أسلمَمَكانَه   بن  سلمة  بن  اهلل  عبد  إسناده:  وف  ضعيف،  «  وهو   ،

 ومحمد بن إسماعيل الجعفري، وهو منكر الحديث. 

تثبت،     ال  و»مستغيث«  »مضطر«  )ولفظة  النزول  ف  الدارقطني  رواها  (  55وقد 

 بإسناد ضعيف.

  ( أحمد  رواه  السماء«  »هذه  شعيب 11892ولفظ  وقال  صحيح،  بإسناد   )

 « حديث صحيحاألرنؤوط »

أحمد     مسند  ف  جاء  السماء  أبواب  »3821)وفتح  شاكر:  أحمد  وقال  إسناده ( 

 = 
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:  [روايةوف  ]   ت[-] نيا ف ثلث الليل األخيرالد    إن اهلَل ينزل إلى سماء  [-]ت

ه ل   إن اهلل   [ -]ج إذا [-]أ   [وف رواية]  ج[-]حتى إذا ذهب ثلث الليل األولي م 

 الليل    ث  ل  ذا مضى ث  إ[-]ث:  [وف رواية]  أ[-] ثاهل  ث  صف الليل أو  ى ن  مض

 

 «حديث صحيحوقال شعيب األرنؤوط: » «صحيح

أبو محمد   -خ الثقفي، حدثنا مجاهدأخربنا  العباس يعني  أبو  أنبأنا  ن موسى ب  الَمخلدي 

ثنا   ثنا يزيد بن هارون  قاال:  أنه    َشريكوالفضل بن سهل  أبي إسحاق عن األغر  عن 

إذا كان ثلث : »أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلص شهدا على رسول اهلل    شهد على أبى هريرة وأبي سعيد أهنما

الدنيا، فقال: أال هل من مستغفر يغفر له؟ هل من الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء 

 « أال هل من تائب يتاب عليه ،سائل يعطى سؤله

 قلت: وهذا اإلسناد جيد.  

الصفار ببغداد،   حدثنا األستاذ أبو منصور بن حمشاد، ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد -د

ي صالح عن أبيه  ثنا أبو منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن سهل عن أب

ينزل اهلل تعالى ف كل ليلة  »  عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

إلى السماء الدنيا، فيقول: أنا الملك أنا الملك ثالثا. من يسألني فأعطيه؟ من يدعون  

 « ستجيب له؟ من يستغفرن فاغفر له؟ فال يزال كذلك حتى يطلع الفجرفأ

 بنحوه.  (758) قلت: رواه مسلم  
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إذا كان   [ -خ-]حل حتى  مه  إن اهلل ي  [-]ح  وف رواية  ث[-]ثلثاهالليل أو   أو شطر  

(1)الليل  ثلث  
-]خ:  [وف رواية]  ث[-أ/-]اهلل إلى السماء الدنيا  ينزل  [-ث /-خ[ ]أ -ح/ -]

  طَ بَ هَ [-]ج  :[وف رواية]  د[-خ/-] الدنيا  اءالسم إلى  [-د/-]خنزل تبارك وتعالى    [

السماء   رواية]  ج[-]الدنياإلى  السماء[-]ح  [وف  هذه  إلى  وف  ]  ح[-] هبط 

ف كل ليلة من  [-]ح:  [وف رواية]  د[-]كل ليلة  ى فتعالينزل اهلل  [-]د  [رواية

 ح[ -]الدنيا

 ح[ -] السماء ففتحت  بواب ثم أمر بأ[-]ح

رواية ]   د[-ج/-ث/-أ/-] فيقول:[ -د/-ج/-ث/-]أ  ]د -]:ناديفي  [-]ت  :[وف  نا  أ}[-ت[ 
 د[-] ثالثا {كل  ك أنا المَ ل  الم  

َأل  عن عبادي غيري}[-]ث له؟   يستغفرن فأغفر من  [-د/-ث[]ث-] ال َأس 

 [ -ث/د-] {فاستجيب له؟ من يسألني أعطيه؟  من يدعون

 

الجمع بين هذه األوقات أهنا تكون للتنويع، فيكون النزول ف الثلث األخير، وأحيانا   (1) 

 قبله فيكون ف نصف الليل، وأحيانا قبل ذلك فيكون ف الثلث الثان. 
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هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر }[-ح  -]ت:  [وف رواية]

له رواية]  ح[-ت/-]{فأغفر  داع  ه}[-]ح:  [وف  من  من [-ح[]ح-]   فأجيبه؟ ل  هل 

أال هل من [ -ح[]خ-]مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟

يتاب   يقول:  بسي  ثم  [-خ[]ب-]   {عليه؟تائب  يديه  غيَر }ط  يقرض   من 

وٍم وال َظلوم  ب[ -]{َعد 

الثقلين الجن  [-]ت الروح إال علم به، إال  فيه  فال يبقى شيء 

  ت[-] واإلنس

فال يزال كذلك  [-ح/-]د  :[وف رواية ]  ح[-]فال يزال ذلك مكانه  [-]ح

  ث[ -أ/ -]ينفجر الصبححتى [-ث/-]أ  [وف رواية] ح[-د/ -]حتى يطلع الفجر 

 ج[ -]حتى تطلع الشمس[-]ج [ةروايوف ]

حين  [-]ت  وتنبح    الديكة  تصيحوذلك  الحمير  وتنهق 

   ت[-]الكالب 
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منصور  -82 أبا  األستاذ  هذا   (1) سمعت  إثر  على 

 س    :الحديث الذي أماله علينا يقول
ينزل  »عنه فقال:    أبو حنيفةَ   َل ئ 

 « بال كيف

بعضهم:   -83 نزوال  »وقال  بال    بوبية  بالر    يليق    ينزل 

غي من  نزول  كيف،  يكون  أن  مثَل ر  ي لِّ خَ بالتَّ   الخلق    نزول    ه 

مثل صفات (2) يلِّ مَ والتَّ  تكون صفاته  أن  منزه  جالله  ألنه جل   ،

 «الخلقأن تكون ذاته مثل ذوات ا الخلق، كما كان منزه

وإتيان  ئ  فمجي -84 ونزول  ه  يليق  ه  ما  حسب  على    ه 

 

َشادمحمد بن عبد ا (1)   هـ388ت هلل بن َحم 

ا ما. ولم اتوصل إلى قائل أي أن يكون قد تخلى عن استوائه على عرشه، ليمأل فراغ    (2) 

َلف ألن فيه كلمة »ذاته« وهي ليست من كالمهم  هذا الكالم ن كالم السَّ
، وهو ليس م 

 ]راجع كتاب: كلمة الذات ونسبتها هلل تعالى[
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 .(1) تشبيه وكيفه، من غير بصفات  

ن إسحاق بن خزيمة  وقال اإلمام أبو بكر محمد ب -85

أبي طاهر  (2) هف د  ه من حا وسمعت   ،الذي صنفه «التوحيد» ف كتاب 

تعالى:   اهلل  علماء    السند    ثابتة    أخبارٍ   كر  ذ    باب  »رحمه    رواها 

الحجاز والعراق ف نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير 

 

هو قول   «تليق باهلل»قائل عن صفة من الصفات أهنا  : بعض الناس يظن أن قول التنبيه  (1) 

الذي يقول   ذا  القائل، وهذا غير الزم، فمن  ن هلل صفة من صفاته ال إيدل على سنيَّة 

تليق به؟! فلو قال قائل: »استوى استواء  يليق به« فهذا قد يكون جهمي ا يرى أن معنى  

إلى هذا ألن   .الحقيقي  يكون سني ا يثبت االستواء  االستواء هو االستيالء، وقد في نتبه 

 بعض الجهمية يقولون مثل هذه العبارات تقيَّة .  

إال أن أهل السنة يريدون هبا أن هذا االستواء أو النزول ليس كنزول المخلوقين،    

المخلوق، ال نزول  به، ال كمثل  ا  تعالى، الئق  ا هلل  ، خاصًّ نزوال  أو  استواء   كما    وإنما 

أن الجهمية  يكوناال  يتصور  الحقيقي  والنزول  الحقيقي  نزول    ستواء  أو  كاستواء 

 المخلوقين. 

د   (2)  محمَّ وهو  حفيده،  د  بن  الفضل  بن   أي  ف    بن  إسحاق  بن  محمَّ واألشهر  خزيمة. 

 لغوي ا أنه الخادم.  "الحافد"
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 .إثبات النزولمع صفة كيفية النزول، 

بما ف هذه  ه، متيقنٍ بقلب   ه، مصدٍق سانبل مقرٍ  نشهد شهادةَ ف

نبيَّ  ألن  الكيفية،  نصف  أن  غير  من  النزول  ذكر  من  نا  األخبار 

ا   ال  ملسو هيلع هللا ىلص محمد  إلى  نزول خالقنا  كيفية  لنا  الدنيا، لم يصف  سماء 

 . وأعلمنا أنه ينزل

ما بالمسلمين إليه الحاجة   بيانَ   ملسو هيلع هللا ىلصه  يَّ نب  ىواهلل عز وجل ول

 .من أمر دينهم

النزول   ذ كر قون بما ف هذه األخبار من  فنحن قائلون مصدِّ 

  ةَ يصف كيفيَّ   لم  ملسو هيلع هللا ىلص  متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي    غيرَ 

  [1]  «ل  زوالن 

 

 هنا انتهى كالم ابن خزيمة [1]



 
71 

 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

  يوم    اليوم    عمَ ن  »  ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ بالن سلمة زوج  أم    [عن]  [1]  -86

اهلل   الدنيا  ينزل  السماء  إلى  فيه  قالتيومٍ   وأي    :قالوا  «تعالى   :؟ 

 «عرفة يوم  »

  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصي برضي اهلل عنها عن الن  شة  ائع  ت  وروَ  -87

إلى   ،إلى السماء الدنيا ليال    عبانَ من َش   صف  تعالى ف النِّ  اهلل    ل  نز  يَ »

م   النهار  الغَ آخر  فيَ ن  معز  عت  د،  شعر  بعدد  النار  من  ، (2)كلٍب   ق 

 

اهلل    [1] ثنا علي بن الحسين بن  الحافظ، ثنا أبو محمد الصيدالن،  أخربنا الحاكم أبو عبد 

  ح أنا مخرمة بن بكير عن أبيه    الجنيد، ثنا أحمد بن صالح المصري، حدثنا بن وهب،

، ثنا  منقذوأخربنا الحاكم ثنا محمد بن يعقوب األصم واللفظ له، حدثنا إبراهيم بن  

قال: سمعت محمد بن أبيه  ابن بكير عن  أنه   *المنكدر يزعم  ابن وهب عن مخرمة 

 ... تقول ي ملسو هيلع هللا ىلصبوجة النسمع أم سلمة ز

 * وكلمة يزعم بمعنى يقول.  

. ورواه الدارقطني صحيح( بإسناد  21: وقد رواه أبو سعيد األشج ف جزءه )قلت  

 ( من طريقه. 96)

 : اسم قبيلة.كلب (2)
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له إال   رَ فَ ا إال غَ أحد   ، وال يرتك  السنة   أرزاَق  نزل  وي   ب الحاجَّ ويكت  

 « اشاحن  ا أو م  أو عاقًّ  رحمٍ  مشركا أو قاطعَ 

انَ ر  دَ ني قال: َص هَ الج  َعَرابََة  ة بن  اعَ فَ ر    [عن]  [1]  -88
(2 )  

، فجعل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيمن مكة فجعلوا يستأذنون    ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهلل  

ما بال شق الشجرة  »م:  للهم فقال النبي صلى اهلل عليه وس  يأذن  

م ى من القورَ فال ي    «إليكم من اآلخر  أبغض    ملسو هيلع هللا ىلصالذي يلي النبي  

 

بن  [1] طاهر  أبو  ثنا    أنبأخزيمة،    أخربنا  الزعفران  محمد  بن  الحسن  ثنا  اإلمام  جدي 

عبد اهلل بن   ثنا  قال اإلمام وحدثنا الزعفران  الدستوائي ح إسماعيل بن علية عن هشام

هارون  ابن  يعني  يزيد  ثنا  الزعفران  وحدثنا  الدستوائي  هشام  ثنا  السهمي،  بكر 

و ح  ثحدالدستوائي  باإلسكندرية،  ميمون  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  عن  ثنا  الوليد  نا 

حدثني رفاعة بن عرابة  عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء بن يسار،    ااألوزاعي جميع  

ي  بأيوب ثنا مبشر بن إسماعيل الحل  بن    قال اإلمام، وحدثنا أبو هشام زياد    الجهني ح

أبي ميمونة، عن عطاء بن  أبي كثير حدثني هالل بن  بن  عن األوزاعي، حدثنا يحيى 

 ...رفاعة يسار حدثني

َدرُ  (2)   : هو الرجوع.الصَّ
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 .(1) اي  إال باك

الصديق  :قال  بكر  أبو  يستأذن    :يقول  الذي  بعدها إن  ك 

 .يه  ف  َس لَ 

وكان إذا حلف قال:  ،وأثنى عليه د اهللَ فحم  ملسو هيلع هللا ىلص فقام النبي 

   د  أشهَ   ، والذي نفسي بيده»
 
يؤمن باهلل   ن أحدٍ ما منكم م    :عند اهلل

د   ر ثم  اآلخ    واليوم   ل َك  إال  ي َسدِّ ن ربي أن دَ عَ به ف الجنة، ولقد وَ س 

وإن ،  ا بغير حساب وال عذاب ألف    سبعينَ   ل من أمتي الجنةَ دخ  ي  

أن   حتى  تألرجو  َص ومَ   واأوَّ بَ تَ تَ دخلوها  أزواج  لَ ن  من  م كح 

 « م ف الجنةك  نَساك  م مكات  وذريَّ 

ينزل    -أو قال: ثلثاه-  الليل  إذا مضى شطر  »:  ملسو هيلع هللا ىلصثم قال  

 

َل عليه انصراف الصحابة 1) عنه، وقد روى ابن المغازلي بإسناد فيه ابن لهيعة:  ( أي أنه ثق 

ويقولون: يا رسول اهلل ما تنحينا عنك إال كراهية أن نثقل عليك، فنعوذ باهلل من شرور  »

اهلل عليه وسلم عن  «  هم عند ذلكأنفسنا وسخط رسول اهلل، فرضي رسول اهلل صلى 

 [37]مناقب علي 
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دي غيري، من عن عبا ال أسأل}اهلل إلى السماء الدنيا، ثم يقول: 

فأجيبه؟ من ذا الذي    نذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعو

له؟ فأغفر  الص    {يستغفرن  ينفجر  حديث   «بح  حتى  لفظ  هذا 

  الوليد.

اإلسالم -89 شيخ  قلت  (1)   قال  فلمَّ :  صحَّ :   ر  بَ َخ   ا 

ا أثبتورب، ووا الخَ ل  ب  ، وقَ نة  الس   به أهل   أقرَّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص سول  عن الرَّ  زول  الن 

، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول ملسو هيلع هللا ىلصعلى ما قاله رسول اهلل  النزوَل 

 

الذي يقول عن نفسه »قال شيخ اإلسالم« المقصود هو الصابون المؤلف. وليس هو    (1) 

تلقين ا،   الكتب  يلقنون تالميذهم  العلماء  كان  فقد  كتابه،  الذين كتبوا عنه  بل تالميذه 

»قال فالن« وما شاهبها. وهذه أو  اإلمام«  »قال  أو  الشيخ«  »قال  الطالب:  ف    فيكتب 

فيقولون: »قال   الغالب ت كتَب بعد أن يكون الشيخ نقل نقال عن أحد ما ثم علق عليه،

 الشيخ« لبيان أن النقل انتهى وبدأ تعليق المؤلف.  

أبي جعفر« ألنه وم     التفسير عن  أكثر  الطربي ينقل  الطرائف أن رجال  قال »إن  ن 

ا ما ي كتَب: »قال أبو   جعفر« وهذه كنية الطربي، فظنه رجال  آخرا! رأى ف التفسير كثير 
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 . خلقه

 إذ ال سبيل إليها بحال.  ،ولم يبحثوا عن كيفيته -90

صفات   -91 أن  واعتقدوا  وتحققوا  اهلل    وعلموا 

ت   ال  ذاتَ الخلق    صفات    شبه  سبحانه  أن  كما  ذواَت ،  تشبه  ال   ه 

الم    ،الخلق يقول  عما  اهلل  ا،  كبير  ا  علو    عطلة  والم   شبهة  تعالى 

 ا.ير  ثا كولعنهم لعن 

قلنا لهؤالء: أرأيتم  »أبي حنيفة:    بن    اد  مَّ قال َح   [ 1]  -92

ا﴿قول اهلل عز وجل   ا َصفًّ إَملَُك َصفًّ َوال َربَُّك  وقوله عز ﴾  وََجاَء 

الإَغَماِم  ﴿جل  و ِمَن  ُظلٍَل  يِف   ُ اَّللَّ ِتَيُهُم 
إ
يَأ ن 

َ
أ إاِلَّ  َينإُظُروَن  َهلإ 

إَماَلئِ  المالئكة    ﴾َكةُ َوال يجيء  قال؟ وهل  كما  ربنا  فهل يجيء 

 

البخاري، وكان شيخ بخارى ف عصره بال مدافعة،   حفصوقرأت ألبى عبد اهلل ابن أبي    [1]

الحسن الشيبان  وأبو حفص- أبو عبد اهلل   -كان من كبار أصحاب محمد بن  -   قال 

ابن أبى حفص هذا  يقول: سمعت عبد اهلل بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو  :  -أعني 

 ...قال حماد بن أبي حنيفة سمعت محمد بن الحسن الشيبان يقول:
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ا؟«  ا صف   صف 

ا، وأما الرب تعالى ا صف  فيجيئون صف    أما المالئكة  »قالوا:  

 « ذاك، وال ندري كيفية مجيئهبفإنا ال ندري ما عنى 

تعلموا كيف ج  »لهم:    نافقل أن  نكلفكم  لم  ا ه، ولكنَّت  ئَ ي  إنا 

 « م أن تؤمنوا بمجيئهك  نكلف  

المَ   متأرأي» أن  أنكر  صف  يَ   (1)الك  لَ من  صف  جيء  هو ا  ما  ا 

 «كافر مكذب »قالوا: « عندكم؟

ال مفكذلك  »قلت:   سبحانه  اهلل  أن  أنكر  فهو    (2) ن  يجيء 

 «ب  كذِّ م   ر  كاف  

 

ـ»ال« يجعل العبارة بمعنى: أنكر ذلك، وكان انكاره بأن قال أن الَمَلك ال يجيء  وجود ال  (1) 

ا. وجاء مثل ذلك األسلوب ف قول اهلل تعالى ﴿ َد إ ذ  صفا صف  ج  َقاَل َما َمنََعَك َأالَّ َتس 

ت َك   ما منعك من السجود فكان حالك انك ال تسجد.   ﴾ أي:َأَمر 

 الـ»ال« هنا كسابقتها. (2) 
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ع  َض الف    [عن]  [1]  -93 بن  لك  ياضيل  قال  إذا   :

أنا أؤمن »فقل أنت:    « ل عن مكانهوإنا ال نؤمن برب يز»:  الجهمي  

 « يشاء يفعل مابرب 

 [يف اآلخرِة هلَل َ]رؤية املؤمنني

هارون  -94 بن  يزيد  حديَث   (2) وروى  مجلسه    ف 

أبي حازم، عن جرير بن عبد    بن    ، عن قيس  أبي خالدٍ   بن    إسماعيَل 

إنكم تنظرون إلى ربكم كما »:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ف الرؤية، وقول رسول اهلل  

 

إبراهيم  قال    [1] أيضا ف كتابه: ذكر  البخاري  بن أبي حفص  األشعث قال    بنأبو عبد اهلل 

 .سمعت الفضيل بن عياض يقول

 ( بإسناد آخر.775قلت: ورواه الاللكائي )  

اظ، ومن أعالم أهل السنَّة، أخذ عن إسرائيل بن هـ  206متوىف عام    (2)  ، أحد األئمة الحفَّ

،  فيانين، ومالك  أرطاة، والحمادين، والس    يونس، وإسماعيل بن عياش، وحجاج بن

 وخلق كثير.
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 [1] «تنظرون إلى القمر ليلة البدر

مجلسه:   ف  رجل  له  خالدأ  يا»فقال  هذا   ،با  معنى  ما 

وَح فغض    «الحديث؟ وقال:  (2)دَ ر  ب  أشبهَ »،  ب  ما  ، يغٍ ب  َص ك 

ف    َك َج وأحوَ  ما  مثل  ويب    َل ع  إلى  هذا؟  له!  يدري كيف  ومن  ك! 

ي   أن  له  يجوز  القوَل   زَ او  جَ ومن  الحديث    هذا  به  أو الذي جاء   ،

نفس    يتكلمَ  تلقاء  من  بشيء  َس فيه  من  إال  واستخف    ،هنفَس   هَ ف  ه 

   !ه؟ين  بد

اهلل   رسول  عن  الحديث  سمعتم  وال   ملسو هيلع هللا ىلصإذا  فاتبعوه، 

ت   فيه َس تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم  م، وإن لم مت  ل  ماروا 

 

الكربى )  [1] النَّسائي ف  »َستََرون...كما ترون«  11460هذا لفظ  ( والبخاري رواه بلفظ 

ي573) عن  الثابت  اللفظ  وهو  ف (  طريقه  من  خزيمة  ابن  رواه  كما  هارون  بن  زيد 

 (335التوحيد )

َح   (2)  وإذا كانت  بمعنى غضب.  فهي  َد:  انفرد َحر  أو  الناس،  ل عن  تنحى وتحوَّ أي  َرَد: 

 عنهم. 
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 « مكت  لَ تفعلوا هَ 

غٍ ي  ب  َص   وقصة   -95
:  للسائل    هارونٍ   بن    الذي قال يزيد    (1) 

ف  » ما  إلى مثل  بهما أشبهك بصبيغ وأحوجك  ما رواه «  عل  هي 

بن  حيَ يَ  َس   دٍ سعي  ى  َص َس الم    بن    عيدَ عن  أن  التميميَّ غ  ي  ب  يب،  أتى    ا 

عمرَ   أميرَ  أمير   بنَ   المؤمنين،  يا  فقال:  عنه،  اهلل  الخطاب رضي 

اِريَاِت َذرإًوا ﴿المؤمنين! أخربن عن   قال: هي الرياح، ولوال    ﴾اذلَّ

 يقوله ما قلته.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل أن سمعت 

َاِماَلِت ِوقإًرا ﴿قال: فأخربن عن   قال: هي السحاب،   ﴾احلإ

 قوله ما قلته. ي ملسو هيلع هللا ىلصولوال أن سمعت رسول اهلل 

عن   فأخربن  ًرا ﴿قال:  مإ
َ
أ َماِت  إُمَقسِّ المالئكة،    ﴾ال قال: 

 .يقوله ما قلته ملسو هيلع هللا ىلصولوال أن سمعت رسول اهلل 

 

 قيل صبيغ بن عسيل، وقيل ابن عسل، وقيل ابن َعَسلي.  (1) 
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عن   فأخربن  ا ﴿قال:  ً يُْسإ َاِريَاِت  السفن،   ﴾اجلإ هي  قال: 

 يقوله ما قلته.  ملسو هيلع هللا ىلصولوال أن سمعت رسول اهلل 

سوط، ثم جعله ف بيت حتى  (1) ائةقال: ثم أمر به فضرب م  

، (2)ٍب تَ خرى، ثم حمله على قَ سوط أ    ائةَ أ دعا به، ثم ضربه م  رَ إذا بَ 

  «الناس  ةَ َس الَ جَ م    م عليه  رِّ َح »  أن    (3) وكتب إلى أبي موسى األشعري

األشعريَّ لف موسى  أبا  أتى  حتى  كذلك  يزل  فحلف م   ،

 

م كانوا يكتبوهنا للتفريق  كلمة »مائة« أو »مائتين« األلف فيها تكتب وال تلفظ، ولعله  (1) 

والمعا اللفظين.  فالجملة تحتمل  نقاط  بدون  كتبنا  لو  »مئة« و»منه« ألننا  صرون  بين 

 يكتبوهنا »مئة« بدون ألف، وهذا حسن، خاصة ف الكتابة الحاسوبية الواضحة. 

الكالم     يحاولون  قبيح، نسمعه كثيرا ممن  األلف شذوذ  »مائة« مع  وقراءة كلمة 

 ي نتبه من هذا.. بالعربيَّة، ف

أو    هو خشب ي ثَبَّت على سنام البعير ليركب عليه. فإن لم يكن مجلال  بشيء من النسيج  (2) 

 ما شابه؛ فإن الجلوس عليه مزعج ومؤلم. 

 الصحابي المعروف، وكان والي ا.  (3) 
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الم   يَ   :ةَ ظَ لَّ غَ باأليمان  فكتب    ا،ه مما كان يجده شيئ  ف نفس    د  ج  ما 

ع   إليه:    يخربه،  رَ مَ إلى  قد صدق، خلِّ »فكتب  إال  إخاله  بينه    ما 

 (1) «جالسة الناسوبين م  

رعة]    [2] -96 ز  َص قال  [عن  رأيت    لٍ َس عَ   بنَ   بيغَ : 

 

 (1)  ( باختصار  الصحابة  فضائل  ف  أحمد  رواها  عن  717القصة  قثن(  يَم  إ ب َراه  ب ن   ي  
ا  َمكِّ

َمن   ح  الرَّ  
َعب د  ب ن   َعي د   ان   ال ج  وقال  الثقات  ابن حبان ف  الذهبي صدوق، وذكره  ]قال 

َصي َفةَ قد روى عنه[القطان   يَد ب ن  خ  ]وثقه جماعة منهم النسائي وأبو حاتم ونقل    ، َعن  َيز 

ائ ب   عن أحمد توثيقه ونقل عنه القول بنكارة حديثه، وروى له الجماعة[ ب ن   ، َعن  السَّ

يدَ  )  َيز  ما رواه مالك  اسناد مقبول. ويشهد لصحتها  « 1655]صحابي[. قلت: وهذا 

القاس الزهري عن  قال لرجل جادله: »عن  أنه  ابن عباس  وَن َما َمثَل  هَذا؟  م عن  ر  َأَتد 

َمر  ب ن  ال َخطَّاب   ي َضَربَه  ع 
 . وهذا اإلسناد كالشمس« َمثَل  َصب يٍغ الَّذ 

ا ظهر له من حاله أنَّ سؤاَله سؤال   مَّ إنَّما َضَربه لَ   -واهلل أعلم-وكأنَّه  كثير: »قال ابن    

   (867)« مسند الفاروق ؤاَل اسرتشادٍ واستداللٍ تعن ٍت واستشكاٍل ال س

ٍب: سمعت رجال من بني عجل يقال له: فالن   [2] اد  بن  زيٍد عن َقَطن  ب ن  َكع   -وروى َحمَّ

لته ابن زرعة  ... عن أبيه قاليحدث  -خ 

 = 
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إلى   َس لَ ا َج مَ لَّ فك  ، (1) ق  لَ بالبصرة كأنه بعير أجرب، يجيء إلى الح  

يعرفو  مٍ و  قَ  الحل    ؛نهال  أهل  أمير   ة  مَ ز  عَ »خرى:  األ    قة  ناداهم 

   [3] (2) «المؤمنين

 

واإلسناد ضعيف لجهالة فالن بن زرعة، ولكن مثل هذه األخبار ال يضيرها مثل   

 أصل القصة صحيح، والخرب هذا يقتضيه الخرب الثابت. هذا الضعف، طالما 

كر.  (1)  ة، أي من حلقات الذِّ  جمع َحلق 

 أي هذا من عزم علينا أمير المؤمنين عمر بأن ال نجالسه.  (2) 

وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار الصابون »  ثم قال  [3]

غ قدم المدينة، فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن ي  ب  أن رجال من بني تميم يقال له َص 

متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه، وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه  

بد اهلل صبيغ. قال: وأنا عبد اهلل عمر، ثم أهوى إليه  جلس، فقال: من أنت؟ قال: أنا ع

فجعل  حتى شجه،  يضربه  زال  فما  العراجين،  بتلك  يضربه  على   فجعل  يسيل  الدم 

رأسي ف  أجد  كنت  ما  ذهب  واهلل  فقد  المؤمنين،  أمير  يا  حسبك  فقال:  « وجهه، 

 اختصرهتا ألن المقصود من القصة حصل، وف هذه الرواية انقطاع.
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 ]التمسك بالسنة واجتناب الِبَدع[

أنسٍ   [عن]  [1]  -97 بن  والب  »يقول:    مالك    « عدَ إياكم 

ون  م  البدع الذين يتكلَّ   أهل  »ع؟ قال:  دَ وما الب    ،قيل: يا أبا عبد اهلل

اهلل وصفات   أسماء  وكالم  ف  وعلم  ه  وق  ه  عما    ،هدرت  ه  يسكتون  ال 

 « ابعونوالتَّ  سكت عنه الصحابة  

يلقى  ن  أَل »يقول:    -رحمه اهلل-عن الشافعي    [2]  -98

 

أنا محمد بن محمود  أخربن  [1] السلمي  الحسين بن موسى  ابن  الرحمن محمد  أبو عبد  ا 

أيوب العالت  الفقيه الَمروزي هبا، ثنا محمد بن عمير   الرازي ثنا أبو زكريا يحيى بن 

سمعت العزيز  عبد  بن  أشهب  حدثنا  األعلى  عبد  بن  يونس  دثنا  بمصر،   التجيبي 

 مالك... 

ف  قلت   المقرئ  ابن   ورواه  الكالم  82ص1)ج  "البدعذم  ":  ذم  ف  والهروي   )

(782 ) 

نعيم عبد الملك بن  أخربنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، أنا أبو   [2]

 = 
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 بشيءٍ   لقاه  ي  أن  نم    إليَّ   أحب    ؛ركَ ما خال الشِّ   ذنٍب   لِّ بك    العبد    هللَ ا

 « ن األهواءم  

  بنَ   رَ مَ ع    عن جعفر بن برقان قال: سأل رجل    [1]  -99

شيءٍ   العزيز    عبد   األهو  عن  فقال:من  دينَ »  اء،  ف    بيِّ الصَّ   الزم 

 

 ... محمد بن عدي الفقيه ثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي

ف  قلت   حاتم  أبي  ابن  رواه  ومناقبه":  الشافعي  والاللكائي 143)ص  "آداب   )

 ( 112و ص 111ص9األصبهان ف الحلية )ج( و1013)

ي   واخربن أبو طاهر محمد بن الفضل حدثنا أبو عمر [1] ي ر 
شيخ العدالة ي: ]قال الذهبالح 

األزهر   [بنَي سابور أبو  توبع[  ثنا  وقد  كتابه،  إذا حدث من  ثقة  األزهر،  ثنا    ]أحمد بن 

]الثوري، إمام[  ثنا سفيان    ، ف اتقانه عن سفيان نظر، ولكن له متابع[بن عقبة]قبيصة  

 ]وثقوه[...  عن جعفر بن برقان 

الطبقات  ورواه  [  صحيح]:  قلت   الَقَدر  والف    (374ص5)جابن سعد ف  ريابي ف 

 (22ص2: )ج"االسماء واللغات"( وصححه النووي 386)
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يِّ واألعراب   اب  تَّ الك  
 «وى ذلكا س  عمَّ  (2)هَ ل  وا ،(1) 

 به    اهلل    َف َص ما وَ   كل  »سفيان بن عيينة:  [  قال]  [3]  -100

 (4) «عنه ه والسكوت  ت  ه تالوَ فتفسير   ؛هه ف كتاب  نفَس 

 

طرة يعرف ما وصله من الوحي، األعرابي (1)  : البدوي ]لسان العرب[ وذلك ألنه على الف 

ٍق وتنطع.   ويؤمن به دون تعم 

. أي (2)  ي ا منشغال 
ن اله   : ك 

أ  [3] بن يزيد سمعت  الحافظ حدثنا محمد  أبو عبد اهلل  القزازأخربنا  ]الصحيح:    با يحيى 

از[ يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول:  البزَّ

 ... يقول سمعت سفيان بن عيينة

(  906( و)869( و)725الصفات )البيهقي ف األسماء و   ورواه،  صحيحقلت:    

 [407ص13وصححه ابن حجر ]فتح الباري ج

ت  (4)  هو  المتلو  اللفظ  وي سكت عن شرحها  أي: ظاهر  مبينة،  فهي كلمات عربية  فسيره، 

 تجنبا ل َما يقع به الناس من التشبيه أو التعطيل إذا فسروه، فال زيادة عليه.
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  الوليد بن مسلم قال: سألت األوزاعيَّ ]عن[    [1] -101

األحاديث    أنسٍ   بنَ   ومالَك   (2) وسفيانَ  هذه  الصفات    عن   ف 

  [4] «في  ال كَ ت ب  ما جاءَ ا كَ وهَ ر  أم  »: (3) قال ،والرؤية  

  ه، وعين  ف عصر   إمام األئمة   ،الزهري   قال اإلمام   -102

وقته:    ة  األمَّ   علماء    »ف 
 
اهلل الرسول  البيان    على  وعلى  ،  البالغ    ، 

 

الحسين الخفاف ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، حدثنا إسماعيل  أخربنا أبو  [1]

 . ..الوليد بن مسلم بن أبي الحارث، ثنا الهيثم بن خارجة سمعت

( وقد جاء مثله  4688( و)3283المراد هنا »الثوري« كما ف تاريخ ابن أبي خيثمة )  (2)

 (75عن ابن عيينة كما ف مراسيل أبي داود )

ا   (3)  ف  ألن  هكذا  خ   النَّس  ف  هي خطأ  أو  جواهبم«  عن  مخربا  »قال  والمعنى  لمخطوط، 

 الكتب األخرى فيها »قالوا«

( والاللكائي 720( واآلجري ف الشريعة )4688( و)3283رواه البخاري ف التاريخ )  [4]

 ( وغيرهم. 930)
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 [1] « وعلينا التسليم  

السلف:   -103 يَ   سالم  إلا  م  دَ قَ »وعن بعض  إال  ثب  ال  ت 

   «سليم  التَّ  (2)رة  نطَ على قَ 

ا، بدأ غريب    هذا الدينَ   إنَّ »  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل    [3] -104

  ن  مَ يا رسول اهلل، وَ »يل:  ق  «باءرَ أ، فطوبى للغ  دَ ا كما بَ غريب    وسيعود  

عباد    الذينَ »قال:    «؟رباء  الغ   ويعلموهنا  بعدي  من  يحيون سنتي 

 

[1]  ( الصالة  تعظيم قدر  المروزي ف  )520رواه  وابن حبان ف صحيحه  وذكره (  186( 

 البخاري معلقا جازما به ف الصحيح وف خلق أفعال العباد. 

عنده هي التسليم لما  الجسر، فإسالم المرء ال يثبت إال إذا كانت القاعدة    يالقنطرة ه  (2) 

 جاء عن اهلل تعالى، وعدم التكل ف، والتنطع. 

، ثنا النَّسائي[  ]وثقه  أحمد بن نصر  ، ثنا أخربنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي اإلمام  [3]

]قال النسائي   ن زَ ، ثنا كثير بن عبد اهلل الم  ي ]اسمه اسحاق. ضعيف[ننيأبو يعقوب الح

 ... قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن جده قالعن أبيه   والدارقطني: مرتوك[
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 [ 1] «اهلل

  للسنة    ع  ب  تَّ الم  »يقول:  بن سالم  القاسم    ]عن[    [2] -105

 

الحديث »  [1] الدينَ   إنَّ أول  بَ غريب    ا، وسيعود  بدأ غريب    هذا  « رواه  باءرَ أ، فطوبى للغ  دَ ا كما 

 ( 2629والرتمذي ) (145)( ومسلم ف صحيحه 9042أحمد )

مسنده     ف  الشهاب  ا  أيض  فرواه  الصابون،  رواية  ف  الوارد  الغرباء  وصف  أما 

 ( من طريق الحنيني عن كثير1053( و )1052)

  ( الرتمذي  عند  »2630وجاء  ن   ( 
م  ي  د  بَع  ن  

م  النَّاس   َأف َسَد  َما  وَن  ح 
ل  ي ص  يَن 

ذ  الَّ

نَّت ي ا من طريق كثير.« وس   هو أيض 

يَن يوجاء ف رواية »   ذ  وَن إ َذا َفَسَد النَّاس  ص  الَّ  « قال لح 

قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول اهلل؟   »رحمة اهلل على خلفائي« ثالث مرات وجاء    

 . ُمرسل« وهذا قال: »الذين يحيون سنتي ويعلموهنا عباد اهلل

« رواه لمن القبائ    اع  زَّ الن »رباء؟ قال:  قيل: ومن الغ  «فطوبى للغرباء وجاء حديث »  

( )3784أحمد  ماجه  وابن   )3988« أحمد:  اإلمام  قال  منكر(  حديث  وقال هذا   »

 ( 31علل الحديث ) -انظر: الجامع لعلوم اإلمام أحمد « أخطأ فيه األعمش»

ي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز  زاركأخربنا عبد اهلل الحافظ سمعت أبا الحسن ال [2]

 ...القاسم بن سالم يقولعبيد يقول: سمعت أبا 
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اليومَ  وهو  الجمر،  على  أفضل    كالقابض  َض   عندي    رب  من 

  ف سبيل   السيف  
 
 « اهلل

مَ   [ 1] -106 عبد    سروٍق عن  على  دخلنا     قال: 
 
 بن    اهلل

ه، ومن لم  ب    ل  ق  يَ ل  ا فَ شيئ    مَ ل  يا أيها الناس! من عَ »فقال:    ،مسعودٍ 

  اهلل  »:  ا ال يعلم  مَ ل    أن يقوَل   لم  ن الع  م    فإنَّ  «م  أعلَ   اهلل  »:  ل  ق  يَ ل  فَ يعلم  

ٍر  قُلإ َما  ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلصقال عز وجل لنبيه  «  أعلم جإ
َ
لُُكمإ َعلَيإِه ِمنإ أ

َ
أ سإ

َ
أ

إُمتَََكِِّفنيَ  نَا ِمَن ال
َ
 « ﴾ َوَما أ

عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على  [2] -107

 

 ... سروٍق حى عن مَ عن أبي الض    عن األعمش   َي و  ور   [1]

 (4809: رواه البخاري )قلت  

المعقليأخ  [2] . قال ابن كثير:  محمد بن يعقوب]  ربنا أبو عبد اهلل الحافظ ثنا أبو العباس 

حاف ثقة،  إماما،  العطاردي[ظا، ضابطاكان  الجبار  أحمد بن عبد  ثنا  الذهبي:    ،  ]قال 

الثقات[  ، حدثني أبي[ضعفه غير واحد الضبي، عن    ]ليس من  الرحمن  حدثني عبد 

 = 
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إنك  »عمر بن عبد العزيز، فجعلت أنظر اليه نظرا شديدا، فقال:  

  (1) «ةينَد  وأنا بالمَ  إليَّ  ه  تنظر   نظرا ما كنَت  ظر إليَّ لتن

  «يب  ج  عَ تَ ل  »: فقلت  

   «ب؟جَ ع  تَ  مَّ وم  »فقال: 

قلت:   حاَل مَ ل  »قال:  لون    ا  ونَ من  جسمك   َل حَ ك،  من 

 

 ... رظيالقاسم بن عروة عن محمد بن كعب الق

»أخبَرَ    الطبقات:  ف  سعد  ابن  اٍر  ورواه  َسوَّ ب ن   َشبَابَة   مرجئ[  نَا  َقاَل: ]صدوق 

وٍن   َمي م  ب ن   يَسى 
ع  بََرن ي  الحديث[  ال]َأخ  منكر  البخاري:  قال  بََرنَا  واسطي،  َأخ  َقاَل: 

ي  
َرظ  ق  ال  ٍب  َكع  ب ن   د   َحمَّ ا م  متابعاته  اإلسناد مع  هذا  القصة بمثل  فتقبل  لواهية، لكن  « 

 الخرب المرفوع فال.  

( الحديث المرفوع دون القصة الواردة  14588يهقي ف السنن الكربى )وروى الب  

نَاد  مع عمر بن عبد العزيز، وقال: »وَ  َك إ س 
« وقال العقيلي ف الطبقات  َلم  َيث ب ت  ف ي َذل 

يق  َيث ب ت  (: »وَ 340ص4)ج  َطر 
يث   «َلي َس ل َهَذا ال َحد 

 أي قبل أن يصير خليفة. (1) 
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َي ونَ    «من شعرك؟ (1)ق 

ثالثةٍ »قال:   بعد  رأيتني  ولو  قَ   كيف  َس رب ف  وقد   ت  الَ ي، 

لي  نَت ك   ،اف فمي صديد   ،اَي رَ نخ  مَ  اَل ، وَس يَّ تَ نَعلى وج   اَي تَ قَ دَ َح 

 « ةرَ ك  ن   أشدَّ 

 . عن عبد اهلل بن عباس  يه  ن  تَ ث  حدَّ  َت ن ا ك  يث  د  َح  (2)ين  ث  دِّ َح 

لى إ (3) الحديث : حدثني عبد اهلل بن عباس يرفعقال: قلت  

 قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 . بلةبه الق    َل قب  ما است    وأشرف المجالس  ،  ف  رَ لكل شيء َش »

 

عا الكتب األخرى »نفي« بالفاء، أي تنحى وَذّهَب. وف (1)   . ثَّ ثاَر واش 

 عمر يقول لمحمد بن كعب »حدثني...« (2) 

 يرفع الحديث، أي يقول أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قاله.  (3) 
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 .(1) ٍث حد  وال م   صلوا خلف نائمٍ ت ال

   [2]  صالتكم واقتلوا الحية والعقرب، وإن كنتم ف 

  [5]  (4) الثياب ب (3) رَ د  وال تسرتوا الج  

 

( من طريق  494أي تكون خلفه وأنت تصلي، وهو أمامك نائم، وجاء عند أبي داود )  (1) 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  القرظي   ابن عباس عن رسول  «عن  ث  تََحدِّ ال م  َواَل  م  
النَّائ  َخل َف  ت َصل وا    »اَل 

ي   وضعفه األرنؤوط. وصح  
تَر  م    ي َصلِّي َوَأنَا َراق َدة  ملسو هيلع هللا ىلص  عن عائشة، قالت: »َكاَن النَّب    َضة  ع 

ه ،ف َلىع «ي   َأن   َأَرادَ  َفإ َذا  َراش  ت  َتر  ي َفَأو 
َر َأي َقَظن 

 ( 512( ومسلم )512بخاري )رواه ال وت 

اَلة «  [2] ي الصَّ
َوَدي ن  ف  َس   َصلَّى اهلل  َعَلي ه  َوَسلََّم ب َقت ل  األ 

 
ول  اهلل َري َرَة َقاَل: »َأَمَر َرس    َعن  َأب ي ه 

النسائي ) َرب  َوال َحيَّة  (: »1245وزاد ابن ماجه )(  1202رواه  َعق  « صححه الحاكم  ال 

 ان. ( والذهبي، واأللب939)

دار. (3)   جمع ج 

 هو القماش.  :الثوب (4) 

نَا َأن   ( عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  2107روى مسلم )  [5] ر  وَ نَك  »إ نَّ اهلَل َلم  َيأ م  َجاَرةَ ا   س  لطِّيَن« وا  ل ح 

،  ، ففرق  بين أنه لم يأمرنا، وبين أنه هناناالكراهة ال على التحريمومثل هذا ي حمل على 

ي  َصلَّى اهلل   (  5955تصاوير كما روى البخاري )خاصة وأن الثوب كان عليه  
َم النَّب  »َقد 

َعه  َفنَ ي َأن  َأن ز 
، َفَأَمَرن  ا ف يه  َتَماث يل  ن وك  ر  ن  َسَفٍر، َوَعلَّق ت  د 

ت ه «َعَلي ه  َوَسلََّم م     َزع 
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   .أخيه بغير إذنه فإنما ينظر ف النار (1) ومن نظر ف كتاب 

أال أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل. قال: الذي  

 . زل وحدهيجلد عبده، ويمنع رفده، وين

الناس،  يبغض  الذي  ذلكم؟  من  بشر  أنبئكم  أفال 

 (2) ويبغضونه 

 

ت َب، كالمذكرة والرسالة وغيرها.  (1)  الكتاب هو كل ما ك 

ا جاء قريب من هذا المع (2)   نى صحيح 

وا َتبَاَواَل فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »     (2558) ( ومسلم:5143« رواه البخاري )َغض 

يام ؟ َصالح  َذات  البَين  وقال: »  
َقة  والص  و َخير  َلكم م ن الَصدَّ ، َأال  َأال أ حدث كم ب ما ه 

ي الَحال قة  «وإ نَّ الب غَضة ه 

ب ن  وعن     َعن ه ،    َأنََس  اهلل   َي 
َرض  َفَقاَل القَمال ٍك  ا،  َخي ر  َعَلي َها  ا  َفَأث نَو  ب َجنَاَزةٍ،  وا  َمر   :

ي   
« َفقَ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّب  ا، َفَقاَل: »َوَجبَت  ا َعَلي َها َشرًّ َرى َفَأث نَو  وا ب أ خ  « ث مَّ َمر  َمر  ب ن   : »َوَجبَت  اَل ع 

َأث نَي ت م   »َهَذا  ؟ َقاَل:  اهلل  َعن ه : َما َوَجبَت  َي 
الَجنَّة ،  الَخطَّاب  َرض  َله   َفَوَجبَت   ا،  َخي ر   

َعَلي ه   

ا،   َشرًّ  
َعَلي ه  َأث نَي ت م   َله   َوَهَذا  ،ا َفَوَجبَت   َهَداء    َأن ت م    لنَّار  «  ش  ض  األَر  ي 

ف   
 
البخاري    اهلل رواه 

 = 
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أفال أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي ال يقيل عثرة، وال يقبل  

 معذرة، وال يغفر ذنبا. 

 ن  ه، وال يؤمَ الذي ال يرجى خير   من ذلك؟ رِّ َش أفال أنبئكم ب  

 هشر  
(1)  

 . من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اهلل

ب أن يكون أغنى الناس فليكن بما ف يد اهلل أوثق أح ومن

 

 ( 949)( ومسلم 1367)

صحيحه   ف  مسلم  رواه  ما  ا  ينَ :  (1855)  وأيض  الَّذ  م   ك 
ت  مَّ
َأئ  يَار  

م     »خ  ب ونَه 
ت ح 

م    ونَه  ت ب غ ض  يَن 
ذ  الَّ م   ك 

ت  مَّ
َأئ  َرار  

َوش   ، َعَلي ه م  َوت َصل وَن  م   َعَلي ك  َوي َصل وَن   ، م  ب ونَك 
َوي ح 

» م  م  َوَيل َعن ونَك  ، َوَتل َعن ونَه  م  ونَك   َوي ب غ ض 

ه  ( » 8812موافق لما ف مسند أحمد )  (1)  َجى َخي ر  م  َمن  ي ر  ك  م  َمن  َخي ر  ك  ه ، َوَشر  َمن  َشر  ، َوي ؤ 

ه ،   َجى َخي ر  ( 2263ه « وصححه شعيب األرنؤوط. ورواه الرتمذي )وال ي ؤَمن  َشر  اَل ي ر 

« يح  هَ وقال: 
َصح  َحَسن   يث   َحد  ف  َذا  بان  ح  ابن  ورواه  »صحيح«  االلبان  وقال   »

 (527صحيحه )
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 . منه بما ف يد غيره

 ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اهلل. 

يا بني إسرائيل »إن عيسى عليه السالم قام ف قومه فقال:  

 ؛تمنعوها أهلهافتظلموها، وال    ؛ال تكلموا بالحكمة عند الجهال

وال  (1) فتظلموهم  ظالتكافئ  وال  ،تظلموا،  فيبطل  وا  بظلمه،  ما 

شده فاتبعوه، وأمر األمر ثالثة: أمر بين ر  .(2) فضلكم عند ربكم

 

ابن مسعود رضي اهلل   (1)  المعنى عن  ا   عنه من كالمه:  جاء مثل هذا  م  ٍث َقو  َحدِّ َأن َت ب م  َما 

يث ا  ه   الَحد  م تب ل غ  ول ه  ق  م  ف ت نَة «ع  ه 
بَع ض 

 مة صحيحه.  رواه مسلم ف مقد ، إ الَّ َكاَن ل 

عنه:     اهلل  رضي  علي  ث وا  وعن  ف ونَ ي  َماب    لنَّاَس،ا»َحدِّ ر  ب ونَ   ع 
َب   َأن    َأت ح  اهلل   ي َكذَّ  ،

ه « ول  ا.127ذكره البخاري ) َوَرس   ( معلق 

ول    (2)  ت ي َتَهاب  َفاَل َتق   َوَسلََّم: »إ َذا َرَأي ت  أ مَّ
 َصلَّى اهلل  َعَلي ه 

 
ول  اهلل ؛  َيا ظال مل لظَّال م     َقاَل َرس 

عَ   َفَقد   «  ت ودِّ م  ن ه 
)  م  الحاكم  »7036رواه  وقال:  َوَلم   (   

نَاد  س 
اإل   يح  

َصح  يث   َحد  َهَذا 

 « وقال الذهبي »صحيح« َجاه  ي َخرِّ 
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   (1)«فيه فكلوه هلل عز وجل لفبين غيه، فاجتنبوه، وأمر اخت

 [اآلخرةأبواب ]

 الموت    بعدَ   بالبعث    ة  نَّوالس    ين  الدِّ   أهل    ويؤمن   -108

 . يامةالق   يومَ 

  وم  اليَ   ذلَك   وال  ن أهسبحانه م    اهلل    رَ ل ما أخبَ ك  وب   -109

ونه ه ويلقَ ونَ رَ فيما يَ   (2) ق  ل  والخَ   فيه    العباد    أحوال    ، واختالف  الحقِّ 

 

َحاَلَل اإ نَّ  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »  (1)  َما  بَيِّن    ل  َوبَي نَه   ، بَيِّن  ال َحَراَم  َوإ نَّ  نَّ  ،  ه  َلم  َيع  تَب َهات  اَل  ش  م 

، َوَمن  َوَقَع ف ي ا 
ه  ض  ر 

ين ه ، َوع  تَب َرَأ ل د   اس 
ب َهات  ، َفَمن  اتََّقى الش  ير  م َن النَّاس 

ب َهات  َوَقَع  َكث  لش 

 (.52ورواه البخاري بلفظ قريب ) (1599)« رواه مسلم ف ي ال َحَرام  

 حوال العباد والخلق فيه. معطوفة على »العباد« أي: واختالف أ (2) 
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 ه  
  .(1) الهائل   ف ذلك اليوم   َك نال 

 .(2) ن أخذ الكتب باأليمان والشمائلم   -110

 .(3) ائل َس عن المَ  ةَ واإلجابَ  -111

 

الَمحَشر  قبل    (1)  الوقوف ف  الكفر يطول عليهم  وذلك االختالف بحسب حالهم، فأهل 

ويفرون   مس،  الشَّ منهم  وتدنو  َساب،  حساهبم الح  يكون  ثم  البعض،  بعضهم  من 

ر لهم مدة المحشر،   ا، وأهل اإليمان يخفف عنهم م ن أهوال ذلك اليوم، وت قصَّ عسير 

ا.  ويكون كثير   منهم ف ظل اهلل تعالى، ويحشرون مع من أحب وا، ويكون حساهبم يسير 

فاعة ف وقد فصلت ف هذا وما يتعلَّق بباقي المسائل اآلتية عن اليوم اآلخر وال    شَّ

ف  منه  شيئا  وسأنقل  اإلسالمية«  العقيدة  »تيسير  المسمى:  الوصول،  سلم  شرح 

 . "بين الجنة والنار الفرق"التعليقات، وكذلك ف فيديو بعنوان 

ين ه   يعطى كل واحد كتابه الذي فيه أعماله، ﴿  (2)  تَابَه  ب يَم 
ا َمن  أ وت َي ك  َف ي َحاَسب    َفَأمَّ َفَسو 

َساب ا يَ 
ا  ح  ير 

ا    س  ور  ر   َمس 
ل ه  ب  إ َلى َأه 

ه     َوَين َقل  ر  تَابَه  َوَراَء َظه 
ا َمن  أ وت َي ك    َوَأمَّ

و ث   ع  َف َيد  ا َفَسو  ا  ب ور  ير 
َلى َسع   ﴾ َوَيص 

ساب. قال تعالى ﴿ (3)  َمع يَن أي الح  م  َأج  َأَلنَّه  َمل ونَ  َفَوَربَِّك َلنَس  ا َكان وا َيع   ﴾ َعمَّ
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الزَ  -112 الموعودة ف ذلك   (1) الزل والبالبلإلى سائر 

 . الهائل   م  اليوم العظيم والمقا

 . (2) راط  الصِّ  نَ م   -113

 

: الشدائد  الزَ  (1)  ل  َحاح[  الز   ]الصِّ

ة ال َهمِّ    ]لسان العرب[ البَل بََلة والبَالب ل والبَل بَال: شدَّ

وهو الجسر الذي ي نَصب فوق جهنَّم فيسير الناس عليه، فيقع ف جهنم أهلها، وينجو   (2) 

 ويعربه أهل الجنّة إلى الجنَّة.  

َرانَ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال     َظه  بَي َن  َراط   الصِّ َرب   َجَهنَّمَ َفي ض  )  «ي   ومسلم  7439]البخاري   )

ا له:     ([183) ة  »وف رواية قال واصف  لَّ َحَضة  َمز  القدم، قال:  يعني زَ   «َمد  تزل فيه  ل ق، 

َطف  » َها إ الَّ اهلل ، َتخ 
َظم  ر  ع  َلم  َما َقد  ، َغي َر َأنَّه  اَل َيع 

َدان  ع   السَّ
ك  ث ل  َشو 

 َوف ي َجَهنََّم َكاَلل يب  م 

َوكَ النَّ  ، يح  َوَكالرِّ  ،
ق  بَر  َوَكال   ، َعي ن  ال   

ف  َكَطر  ن وَن 
م  ؤ  ال م  ر   َفيَم   ، ه م 

َمال  ب َأع  ،  اَس  الطَّي ر 

وس  ف ي نَار  َجَهنَّمَ  د  ، َوَمك  َسل  ر  وش  م  د  ، َوَمخ  َسلَّم  ، َفنَاٍج م  َكاب  َخي ل  َوالرِّ  ال 
يد    «َوَكَأَجاو 

عمله، منهم من يمر بسرعة ويصل سليما،    يمر على الصراط بحسب  ديعني كل واح

الكال تخطفه  من  ومنهم  وينجو،  واألشواك،  الكالليب،  تخدشه  من  ليب  ومنهم 

 ف جهنّم، نعوذ باهلل منها ومن أهلها.  -يعني: ي لقى -س دَ ك  في  
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 .(1) يزانوالم   -114

مثاقيل    ف  ح  الص    ر  ش  ونَ  -115 فيها     رِّ الذَّ   التي 
  ير  الخَ   نَ م 

 .(2) والشر، وغيرها 

 

الميزان   (1)  تعالى  اهلل  كفتان ينصب  له  ميزان  وهو  تعالى:    ت وَزن    ،  قال  العباد،  أعمال  به 

ن  ﴿َونََضع  
م  َحبٍَّة  ث َقاَل 

م  َكاَن  َوإ ن   َشي ئ ا  نَف س   ت ظ َلم   َفاَل   
يَاَمة 

ق  ال  م   يَو 
ل  َط  س 

ق  ال  يَن  َمَواز  ال   

ب يَن﴾ َدٍل َأَتي نَا ب َها َوَكَفى ب نَا َحاس   َخر 

أن رجال   المعروف،  البطاقة  أهنا كفتان جاء ف حديث   عنده سجالت من  وبيان 

ٍة،  إله إال اهلل، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »السيئات وبطاقة فيها ال ت  ف ي ك فَّ الَّ ج  ب  وَفت وَضع  السِّ َطاَقة  ف ي ال 

ةٍ  ( واللفظ له، ورواه ابن حبان ف صحيحه  4300( وابن ماجه )6994« رواه أحمد )ك فَّ

(225( والحاكم   )9« وقال  يح  ( 
َصح  يث   َحد  »َهَذا  الذهبي:  وقال  شرط «  على  هذا 

 قو المسند. « وصححه األلبان ومحقمسلم

يَزان  َحقٌّ قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقلوه عن أهل السنة »   م  تان،    َوال  ت وَزن   له ك فَّ

 َحَسن َها َوَسيِّئ َها
بَاد 
َمال  ال ع   [321« ]شرح أصول أهل السنة ف يه  َأع 

الحساب    (2)  ببدء  تعالى  اهلل  يأذن  ﴿َوإ َذا  حين  تعالى:  قال  األعمال،  صحائف  تتطاير 

َين ط ق    تَاب نَا 
ك  تعالى:﴿َهَذا  قال  فيها عمله،  تب  ك  لكل عبد صحيفة   ﴾ َرت  ن ش  ف   ح  الص 

 = 
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 [ملسو هيلع هللا ىلص ]شفاعة النيب 
الرسول   -116 بشفاعة  والسنة  الدين  أهل    ملسو هيلع هللا ىلص ويؤمن 

ومرتكبي  أهل  لمذنبي   الخرب (1) الكبائرالتوحيد،  به  ورد  كما   ،

 . ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عن رسول اهلل 

الن   [2] -117 أنس عن  شفاعتي ألهل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصي  بعن 

 

َمل وَن﴾  ن ت م  َتع  خ  َما ك 
تَن س  نَّا نَس  م  ب ال َحقِّ إ نَّا ك   َعَلي ك 

ل  َصغ يٍر َوَكب يٍر  : ﴿والصحف تكتب فيها األعمال صغيرها وكبيرها، قال تعالى   َوك 

تََطر   س  ا َيَره  قال: ﴿﴾ وم  ةٍ َخي ر  ث َقاَل َذرَّ
َمل  م  ا َيَره   َفَمن  َيع  ةٍ َشرًّ ث َقاَل َذرَّ

َمل  م  ﴾  َوَمن  َيع 

أي: زنة ذرة. يقال: هذا على مثقال هذا أي: على وزن هذا، والذرة  قال ابن قتيبة: » 

 «جمعها ذر وهي أصغر النمل

فإن رسول  أ  (1)  الذنوب،  اقرتفوا  الذين  الموحدون  تعالى  ي  اهلل  بإذن  لهم  يشفع  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

 إلدخالهم الجنَّة. 

أخربنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا أحمد بن يوسف السلمي،   [2]

 = 
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 ( 1)«الكبائر من أمتي

: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن عمر قال: قال رسول اهلل     [2] -118

 

   ... ثنا عبد الرزاق، أنبا معمر عن ثابت عن أنس 

  ( أحمد  )13222رواه  داود  وأبو   )4739( والرتمذي  وقال:  2435(  »َهَذا ( 

يث  َحَسن   «َحد  ه  الَوج  َهَذا  ن  
يب  م  يح  َغر 

)   َصح  ابن حبان ف صحيحه  ( 6467ورواه 

( »3442والحاكم  َجاه    ( وقال:  ر  ي خ  َوَلم   ي َخي ن   الشَّ  
ط  َشر  َعَلى  يح  

يث  َصح  َحد  «  َهَذا 

 ألرنؤوط. « وصححه األلبان وا على شرط مسلم وقال الذهبي: »

ابن خزيمة: »  (1)  ه :  قال  ل  ا َقو  ل    َشَفاَعت يَفَأمَّ َه 
 
َكبَائ ر  ا  أل ن    ل 

ت ي  م  َد أ مَّ ي بَع 
َشَفاَعت  َأَراَد  َفإ نََّما   ،

م َن  النَّاَر،  َل  أ د خ  َقد   َمن  
ل  َشَفاَعة   َي  ه  يَن  ل م  س  ال م  يَع 

َجم  ت   َعمَّ َقد   ي 
ت  الَّ َفاَعة ،  الشَّ ه   َهذ 

َتَكب وهَ ال م   ار   
َوَخَطاَيا َقد  ن وٍب  ب ذ  م ن يَن،  َفي  ؤ  ن يَا،  الد  ي 

ف  م   اهلل  َله  َها  ر 
ف  َيغ  َلم   وا م َن  خ  ا،  ج  ر 

 ( 655ص2« التوحيد )جالنَّار  ب َشَفاَعت ه  

، ثنا الحسن بن عرفة، غيانرنا أبو علي زاهر بن أحمد أنا محمد بن المسيب األأخربو  [2]

د، عن عبد اهلل  ثنا عبد السالم بن حرب المالئي، عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قرا 

 ... بن عمر

  ( المسند  أحمد ف  )5452رواه  وابن ماجه   )4311« الدارقطني:  وقال  وليس  ( 

 = 



 
102 

 

 أمتي الجنة، فاخرتت    طر  َش   َل دخ  أن يَ   ة وبينَ فاعَ الشَّ   بينَ   رت  يِّ خ  »

أعَ  ألهنا  ال،    .ىوأكفَ   م  الشفاعة،  المتقين؟  للمؤمنين  أتروهنا 

 « ينَ ائ  طَّ وثين الخَ ولكنها للمذنبين المتل

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: يا رسول  [1] -119

لقد ظننت أن »اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: 

أوَّ  أحد  الحديث  هذا  عن  يسألني  ل  منَك   ل  ال  م    امَ ،  ن  رأيت 

 .يث  د  ك على الحَ حرص  

 

(  1537([ وتابعه ابن الجوزي ف العلل المتناهية )1310« ]العلل )فيها شيء صحيح

 سناده اضطراب. وف ا 

ثنا عبد العزيز بن    لدي، أنا أبو العباس السراج ثنا قتيبة بن سعيد، خأخربنا أبو محمد المَ   [1]

محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو، ح وأخربنا أبو طاهر بن خزيمة أنا جدي 

إسماعيل بن جعفر، عن   ثنا علي بن حجر بن  إسحاق بن خزيمة،  بن  اإلمام محمد 

 ...عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقربي، عن أبي هريرةعمرو بن أبي 

 (6570رواه البخاري )  
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ال ال إله إ»تي يوم القيامة من قال:  الناس بشفاعَ   إن أسعدَ 

 « نفسهق بَل  ا من خالص   «اهلل

 [احلوض والكوثر]

 (1) بالحوض  ويؤمنون -120

 (2) والكوثر -121

 

هو حوض ماء يجعله اهلل تعالى لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص ليشرب منه أتباعه يوم القيامة، قال  الحوض:  (1) 

، َوك ي»:  ملسو هيلع هللا ىلص ك  س 
ه  َأط يَب  م َن الم  يح  ، َور  َن اللَّبَن 

ه  َأب يَض  م  ٍر، َماؤ  يَرة  َشه 
ي َمس  ض  َزان ه   َحو 

ا  َأبَد  َيظ َمأ   َفالَ  ن َها 
م  َب  َشر  َمن    ،

َماء  السَّ وم   البخا«  َكن ج  )رواه  ومسلم 6579ري   )

(2292 ) 

رون ما  »قال:  هو هنر ف الجنة، يصب ف الحوض. عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    (2)  ؟َأَتد   فقلنا:   الكوثر 

ه   .اهلل  ورسول  ن يه ربي عزَّ    أعلم  ،قال: فإنه هنر  وَعد  ،ليه خير   ع  وَجلَّ د    كثير    وحوض  َتر 

أمتي يوَم   النجوم    القيامة ،عليه  البخاري نحوه  400)  « رواه مسلمآنيت ه عدد   ( وروى 

(6580 ) 
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]ما يتعلق باحلساب وخروج املوحدين 

 من النار[

بغير    وإدخال   -122 الجنة  الموحدين  من  فريق 

 (1) حساب 

حساب    ومحاسبة   -123 منهم  يسير  فريق  وإدخال  ا  هم  ا، 

  (2) يلحقهم يمسهم وعذاٍب   بغير سوءٍ  الجنةَ 

إعتاق    وإدخال   -124 ثم  النار  مذنبيهم  من  أو  فريق  هم 

وإلحاق  إخراج   منها،  وال هم  إليها،  سبقوهم  الذين  بإخواهنم  هم 

 

 (1)    
 
وَل اهلل َساٍب، ملسو هيلع هللا ىلص َعن  اب ن  َعبَّاٍس: َأنَّ َرس  ا ب َغي ر  ح  ف  وَن َأل  ي َسب ع 

ت  ن  أ مَّ
ل  الَجنََّة م  خ  َقاَل: »َيد 

م    ل وَن«ه  م  َيتََوكَّ وَن، َوَعَلى َربِّه  ق وَن، َواَل َيتََطيَّر  تَر  يَن اَل َيس 
ذ  ( 6472خاري )رواه الب   الَّ

 (218ومسلم من طريق عمران )

تعالى: ﴿  (2)  اهلل  ين ه   قال  ب يَم  تَابَه  
ك  أ وت َي  َمن   ا  ا   َفَأمَّ ير 

َيس  َساب ا 
ح  ي َحاَسب   َف     َفَسو 

ب  إ َلى 
ا َوَين َقل  ور  ر   َمس 

ل ه   ﴾َأه 
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 (1) دون ف النارلَّ خَ ي  

يخرجون   -125 وال  فيها  يخلدون  فإهنم  الكفار  فأما 

  (2)  منها أبدا

 وال يرتك اهلل فيها من عصاة أهل اإليمان أحدا. -126

 

َمَة َمن  َأَرادَ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »  (1)  ، َأَمَر اهلل  الَمالَئ َكَة:  َحتَّى إ َذا َأَراَد اهلل  َرح 
ل  النَّار  ن  َأه 

 م 

، َوَحرَّ 
ود  ج  م  ب آَثار  الس  ف ونَه  ر  م  َوَيع  ونَه  ج  ر  ب د  اهلَل، َفي خ  وا َمن  َكاَن َيع  ج  ر  َم اهلل  َعَلى َأن  ي خ 

، َقد   وَن م َن النَّار  ج  ر  ، َفيَخ 
ود  ج  َل َأَثَر الس  م  َماء  الَحيَاة ،  النَّار  َأن  َتأ ك  وا َفي َصب  َعَلي ه  تََحش  ام 

ي ل   يل  السَّ
بَّة  ف ي َحم 

 ( 182)( ومسلم 806« رواه البخاري )َفيَن ب ت وَن َكَما َتن ب ت  الح 

ا  لقوله تعالى: ﴿إ    (2)  ير 
م  َسع  يَن َوَأَعدَّ َله  ر 

َكاف  ا اَل يَ   نَّ اهلَل َلَعَن ال  يَها َأبَد 
يَن ف  وَن  َخال د  د  ج 

ا ير 
يًّا َواَل نَص 

 ﴾ َول 

ا« كان ف الغالب معناه  الخلود:  فائدة   : هو المكوث الطويل، فإذا اقرتن بكلمة »أبد 

]أي:  قوله خال دا  إذا كانت ف المؤمن بمعنى باق أنه ال هناية له، قال ابن عطية »ويكون 

النار[ ، ويدل على هذا  مدة طويلة على نحو دعائهم للملوك بالتخليد ونحو ذلك  ف 

الكفار« ]تفسير ابن عطية،    ذكر  ف  إال  الخلودب  يقرتن  ال  لتأبيد ا  فإن  بدا«أسقوط قوله »

 [ 93سورة النساء آية 
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 ]رؤية املؤمنني ربهم يف اآلخرة[

هم تبارك ربَّ   ونَ السنة أن المؤمنين يرَ   أهل    ويشهد -127

على ما ورد به الخرب الصحيح    ،م وينظرون إليهه  وتعالى بأبصار  

القمرَ »ف قوله:    ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل    إنكم ترون ربكم كما ترون 

 [1]« ليلة البدر

للمرئي  -128 ال  بالرؤية،  للرؤية  وقع    والتشبيه 

(2) يبالمرئ
   

مخر -129 الرؤية  ف  الواردة  كتاب  واألخبار  ف  جة 

 

البخاري )  [1] الكتاب    (182)( ومسلم  7437رواه  المثبت ف  بألفاظ غير هذه، واللفظ 

 ( مع اختالف ف »ترون« عند الرتمذي »سرتون« 2554رواه الرتمذي )

أي أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شبه رؤيتنا هلل تعالى برؤيتنا للقمر، من حيث أننا ننظر إلى العلو،   (2) 

النظر، ال أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شب ه اهلل بالقمر،  ونرى ما نراه بوضوح، ونبتهج عند ذلك 

 فاهلل ليس كمثله شيء
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  (1) بطرقها «االنتصار»

 [اجلنة والنارخبلق ]اإلميان 

 (2) ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان -130

 

 يقصد أحد كتبه.  (1) 

الف ا لمن أنكر ذلك من المعتزلة والزنادقة الذين  (2)  قالوا أهنما لم ت خَلقا بعد. واحتجوا  خ 

 ا قبل يوم القيامة!مبأنه ال حاجة له

ة على أهنما مخلوقتان، منها     عن أبي هريرة، أما أهل السنة فعندهم عشرات األدلَّ

لّما َخَلَق اهلل عز وجل الجنّة قال لجربيل: اذَهب  فان ظ ر  إليها، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص    أن رسوَل اهلل

فنََظَر إليه َدَخَلها، ثفَذَهَب  أَحد  إال  تَك ال َيسَمع هبا  زَّ ، وع  م  ا، ثم جاء، فقال: أي  َربِّ

، اذَهب  فانظ ر  إليها، فذهَب فنظر إليها، ثم جاء فقال:  ه، ثم قال: يا جربيل  ها بالَمكار  َحفَّ

َلها أحد   ، وعَزت َك لقذ َخشيت  أن ال يدخ  يا  »قال:    «أي  ربِّ النار، قال:  اهلل  فلما َخَلَق 

، اذَهب  فان ظ ر  إليها، فذهب َفنَظَر إليها، ثم جاء فقال: أي  ربِّ  تك ال يسمع    ،جربيل  زَّ وع 

ها بالَشهوات، ثم قال: يا جربيل  اذ َهب  فانظ ر  إليها، فذهَب فنََظر  ل ها، فَحفَّ هبا أحد فيدخ 

تك لقد َخشيت  أن  ال يبقى أحد  إال دَ ربِّ  يإليها، ثم جاء فقال: أ زَّ  « َخلها، وع 
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 (1)  وأهنما باقيتان ال يفنيان أبدا -131

 (2) اوأن أهل الجنة ال يخرجون منها أبد -132

يخرجون   ال  وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها

 

ا، وخ  (1)  لود أهل النار ف النار  ويستدلون باآليات الدالة على خلود أهل الجنة ف الجنة أبد 

ا.    أبد 

 َصلَّى اهلل   ومن ذلك:    
 
ول  اهلل اهلل  َعن ه ، َقاَل: َقاَل َرس  َي 

يِّ َرض  ر  د  يٍد الخ 
َعن  َأب ي َسع 

ت  َكهَ »َعَلي ه  َوَسلََّم:   َتى ب ال َمو  رَ ي ؤ  ، َفيَش 
َل الَجنَّة  نَادٍ: َيا َأه  ي م 

َلَح، َفي نَاد   َكب ٍش َأم 
ب وَن ي ئَة 

ئ 

ث مَّ   َرآه ،  م  َقد   ل ه  َوك   ، ت  الَمو  َهَذا   ، نََعم  ول وَن:  َفيَق  َهَذا؟  ف وَن  ر  َتع  : َهل   ول  َفيَق  وَن،  َوَين ظ ر 

ب وَن َوَين ظ  
َرئ  ، َفيَش  َل النَّار  ي: َيا َأه 

،  ي نَاد  ول وَن: نََعم  ف وَن َهَذا؟ َفيَق  ر  : وَهل  َتع  ول  وَن، َفيَق  ر 

َل  َهَذا ا َت، َوَيا َأه  َمو  ل ود  َفالَ   خ 
َل الَجنَّة  : َيا َأه  ول  بَح  ث مَّ َيق  م  َقد  َرآه ، َفي ذ  ل ه  ، َوك  ت  لَمو 

َت  ل ود  َفالَ َمو  م  َيو  ﴿»   ث مَّ َقَرَأ:    «النَّار  خ  ه  ر 
َلةٍ َوَأن ذ  م  ف ي َغف  ر  َوه  َي األَم 

َرة  إ ذ  ق ض   ﴾َم الَحس 

غَ  ف ي  اَلء   ن يَا  َوَهؤ  الد  ل   َأه  َلٍة  م ن ونَ ﴿ف  ي ؤ  اَل  م   )«  ﴾  َوه  البخاري  ومسلم  4730رواه   )

(2849 ) 

م  لقوله تعالى: ﴿  (2)  ي  ر  َتج  َجنَّاٍت  م   ل ه 
خ  َسن د  ال َحات   الصَّ ل وا 

َوَعم  آَمن وا  يَن  ذ  ت َها  َوالَّ ن  َتح 

َوا  م  ف يَها َأز  ا َله  يَها َأبَد 
يَن ف  َن َهار  َخال د  م  ظ الًّ َظل يال  األ  ل ه 

خ  َرة  َون د  َطهَّ  ﴾ وآيات نحوها. ج  م 
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(1) اأبد  منها 
   

 

إ نَّ  »قوله »خلقوا لها« جاء عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:    (1) 

ن ه   اهلَل َتبَاَرَك َوَتَعاَلى َخَلَق آَدَم.  
َرَج م  تَخ   َفاس 

ين ه  َره  ب يَم  يَّة  ث مَّ َمَسَح َظه  رِّ ت   }َفَقاَل:    ،ذ  َخَلق 

َمل ونَ   َيع 
ل  ال َجنَّة  ، َوب َعَمل  َأه 

اَلء  ل ل َجنَّة   {هؤ 

يَّة     رِّ ن ه  ذ 
َرَج م  تَخ  َره  َفاس  ، َوب َعَمل  }َفَقاَل:   ،ث مَّ َمَسَح َظه  اَلء  ل لنَّار  ل  النَّار     َخَلق ت  هؤ  َأه 

َمل ونَ   «{َيع 

: َيا    ل  ؟َفَقاَل َرج  يَم ال َعَمل  ، َفف 
 
وَل اهلل  َرس 

    
 
ول  اهلل َجنَّة .  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَقاَل َرس  ل  ال  َمَله  ب َعَمل  َأه  تَع  ، اس 

َعب َد ل ل َجنَّة  : »إ نَّ اهلَل إ َذا َخَلَق ال 

َمال  أَ  ن  َأع 
وَت َعَلى َعَمٍل م  ل ه  ب ه  ال َجنََّة. َحتَّى َيم 

خ  . َفي د 
ل  ال َجنَّة   ه 

َمال  َوإ     ن  َأع 
وَت َعَلى َعَمٍل م  . َحتَّى َيم  ل  النَّار  َمَله  ب َعَمل  َأه  تَع  ، اس  لنَّار 

َعب َد ل  َذا َخَلَق ال 

ل ه  ب ه  النَّارَ 
خ  . َفي د  ل  النَّار  الرتمذي  ( وصححه األرنؤوط ورواه  4703رواه أبو داود )  «َأه 

وأعله ( 311( وأحمد )1873« ومالك )الزهري هذا حديث  حسن  ( وقال: »4703)

مع من عمربأن   بعض أهل العلم  بن الخطاب كالذهبي ف تعليقه  مسلم بن َيَسار لم َيس 

 ( 825)على المستدرك، وابن كثير، ونقل ذلك عن الدارقطني كما ف مسند الفاروق  

 وهو الصواب واهلل أعلم. 

 = 
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يا أهل الجنة خلود  »  :ادي يومئذوأن المنادي ين -133

على ما ورد به الخرب    «ويا أهل النار خلود وال موت وال موت،  

  [1] . ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عن رسول اهلل 

 

ن س   َوَلَقد   أن المعنى ثابت ف قول اهلل تعالى: ﴿إال     نِّ َواإل   َن ال ج 
ا م  ير 

َذَرأ نَا ل َجَهنََّم َكث 

وَن ب َها أ وَلئ َك   َمع  م  آَذان  اَل َيس  وَن ب َها َوَله  ر 
ي ن  اَل ي ب ص  م  َأع  وَن ب َها َوَله  َقه  م  ق ل وب  اَل َيف  َله 

م  َأَضل   َن َعام  بَل  ه  َغاف ل ونَ َكاأل  م  ال  َك ه 
 ﴾   أ وَلئ 

غريب القرآن البن قتيبة  . ]أي خلقنا لجهنم  ل َجَهنََّم﴾  َذَرأنَا  َوَلَقد  قتيبة: ﴿قال ابن    

 [ ( 175)ص

ا من الجن  ﴿قال أبو جعفر: وقال جل ثناؤه:  قال الطربي: »   ولقد ذرأنا لجهنم كثير 

 « م بربِّهملنفاذ علمه فيهم بأهنم يصيرون إليها بكفره ﴾ واإلنس

  « ابن كثير:  أهل  وقال  أئمة  اهلل  يستدل  إثبات قدر  الكريمة على  اآلية  السنة هبذه 

 «السابق لخلقه، وهو علمه األشياء قبل كوهنا، وكتابته لها قبل برئها

 ( 2849( ومسلم )4730سبق تخريجه. رواه البخاري ) [1]
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 ]اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص[

قول   -134 اإليمان  أن  الحديث  أهل  مذهب  ومن 

 وينقص بالمعصية.  ،، يزيد بالطاعة(1) وعمل ومعرفة

يق: سألت  قال محمد بن علي بن الحسن بن شق -135

بن   أحمد  اهلل  عبد  معنى   -اهلل   رحمه-حنبل  أبا  ف  اإليمان  عن 

 

مِ   (1)  عندهم  فالبد  اإليمان،  أراكن  السنَّة  أهل  عند  نطق  فهذه  هو  اذلي  الَقول  ن 
أ وهو  والعمل  اليت  الشهادتني،  اهلل، واملعرفة  امتثااًل ألمر  الطااعت  ِمن  داء طاعة 

 تشمل املعرفة باهلل تعاىل ورسوهل ودينه. 

وقد نازََعنا يف هذه األصوِل الُمرجئُة، فمنهم َمن َجَعَل األعمال داخلًَة يف كمال   
ن عمل، وقد نقل سفيان بن عيينة عن السلف،  اإليمان، وقالوا إن اإليمان يصحُّ بدو

وعمل  قال: قول  قبلنا  ،»اإليمان  ممن  وعمل  ؛أخذناه  إال   ،قول  قول  يكون  ال  وأنه 

وغيره[ فال يصح عند أهل السنَّة اإليمان بالقول   738« ]رواه عبد اهلل ف السنة  بعمل

األدنى مما يسمى دون الَعَمل وليس المقصود هنا أن يعمل كل المأمور به، وإنما الحد  

، وقال حرب الكرمان: » جئ، وَمن   عمال  ر  َو م  وَمن  َزَعَم أن اإليماَن قول  بال عمل َفه 

رجئَزَعَم أنَّ اإليماَن هو القول  واألعماَل شرا   « ]كتاب سنة[ ئع، فهو م 



 
112 

 

 الزيادة والنقصان، فقال:  

 عن حماد بن سلمة   (1) حدثنا الحسن بن موسى األشيب ثنا

يِّ جعفر    يأب
َخط م  ر بن حبيب قال: يعم  (2)عنعن أبيه عن جده  ،  ال 

إذا  »:  فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال «وينقصاإليمان يزيد  »

اهللَ كَ ذَ  غَ   ؛اهنحسبَّ و  دناه  فحم    رنا  وإذا  زيادته،  عنا  فلنا وضيَّ فتلك 

   [3]  «فذلك نقصانه ؛ونسينا

 

العلماء قد يعربون بقولهم »قول وعمل« أو »قول وعمل ونية« أو »قول وعمل واعتقاد«    (1) 

 ها بنفس المعنى. وكل

ثنا« وإذا رأيت »نا« فهي كذلك »حدثنا« وإذا رأيت »انا« فاقرأها »أخربنا«   (2)   هذه ت قرأ »حدَّ

( عن عفان عن حماد به، ورواه عبد اهلل بن  14. ورواه ابن أبي شيبة ف اإليمان )صحيح  [3]

 ( من طريق عبد األعلى النرسي عن حماد به.680أحمد ف السنة )
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بن    [ن]ع  [ 1] -136 َلي مٍ يحيى  س 
َس (2)  ن  م    رة  َش عَ   ألت  : 

   «قول وعمل»عن اإليمان فقالوا:  هاء  قَ الف  

 « قول وعمل»فقال: ، (3) سألت هشام بن حسان

 

أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبي ثنا أبو عمرو الحيري، ثنا محمد بن    أخربنا  [1]

الرتمذي، قالوا: حدثنا   المكي، وأحمد بن شداد  بن إدريس  الذهلي، ومحمد  يحيى 

 ... حميدي ثنا يحيى بن سليمال

ج   والتاريخ«  »المعرفة  ف  الَفَسوي  ورواه  إلى   396ص3قلت:  آخر  بإسناد 

 الحميدي 

اآل   )ورواه  الشريعة  ف  ]وثقه 259جري  العكربي  عمرو  بن  خلف  عن   )

الدارقطني[ عن الحميدي عن يحيى، مع اختالف ف أسماء من سألهم فسمى الثوري  

 مان والجمحي، ومالك بن أنس، وابن عيينة.وابن الجريح ومحمد ابن عث

، رجل يٌّ نِّس  »يعقوب بن سفيان:  هـ . قال عنه    193، توف عام  من صغار أتباع التابعين  (2) 

 « وعن الشافعي أنه قال: »كان رجال فاضال«صالح

 . التابعين  من الذين عاصروا صغارهـ 147القردوسي المتوىف  (3) 
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 عمل« »قول و ، فقال:(1) جوسألت ابن جري

 ، فقال: »قول وعمل« وسألت سفيان الثوري

 ، فقال: »قول وعمل« (2) وسألت المثنى بن الصباح

 ، فقال: »قول وعمل«(3) بن عمرو بن عثمانوسألت محمد  

 ، فقال: »قول وعمل«(4)وسألت محمد بن مسلم الطائفي

 ، فقال: »قول وعمل« (5) ض بن عياوسألت فضيل 

 

 هـ~150، ت اتلابعني  من اذلين اعرصوا صغار، العزيز بن جريجعبد امللك بن عبد   (1) 

 هـ. 149من كبار أتباع التابعين، توف  (2) 

 هـ أمه: فاطمة بنت الحسين الشهيد رضي اهلل عنه. 145، توف ينمن كبار أتباع التابع (3) 

 هـ.190من أتباع التابعين، توف عام  (4) 

 هـ. وهو من األئمة الكبار. 187من أتباع التابعين، توف عام  (5) 
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 ، فقال: »قول وعمل« (1) وسألت نافع بن عمر الجمحي

 . ، فقال: »قول وعمل«(2) وسألت سفيان بن عيينة

عيينة    ]قال[  [ 3] -137 بن  سفيان  سمعت  الحميدي: 

فقال له أخوه إبراهيم   «اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص»يقول:  

 ّي ب  اسكت يا َص »فقال:    «يا أبا محمد تقول: ينقص؟»بن عيينة:  

 «يبقى منه شيء ينقص حتى ال ىبل

سلم: سمعت األوزاعي ومالكا ليد بن موقال الو -138

 

 هـ. 169، توف عام من كبار أتباع التابعين (1) 

 هـ.198من أتباع التابعين، توف عام  (2) 

أبو  [3] الحيري، ثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس    وأخربنا  ]قلت: سمعت  وعمرو 

 يقول....  الحميدي الواو هنا غلط[ 

 (1361وهو صحيح نقله الحميدي ف مسنده )
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 « إقرار بال عمل»ينكرون على من يقول:    (1) بن عبد العزيز  وسعيد

   (2) «ال إيمان إال بعمل» :ويقولون

أكثر:  قلت   -139 وحسناته  طاعاته  كانت  فإنه   ؛فمن 

إيمانا   كثيرَ   ممنأكمل  الطاعة  قليل    والغفلة    المعصية    كان 

   .واإلضاعة  

 

 .ه~167، ت من كبار أتباع اتلابعني، سعيد بن عبد العزيز بن أىب حيىي اتلنويخ (1) 

 ( 29صحيح، رواه الطربي ف »صريح السنة« ) (2) 

بأن اإليمان إقرار بال عمل هو قول المرجئة، وأما أهل السنة كما رأيَت يقولون والقول   

هؤال يجادلون  كانوا  السابقون  والمرجئة  بعمل«  إال  إيمان  من »ال  بشبهات  األئمة  ء 

وأما المرجئة   -ستأيت معنا بإذن اهلل  ف كتاب اإليمان للقاسم بن سالم -الكتاب والسنَّة  

بأهنم سلفيَّة فإهنم يحرفون نصوص أئمة السلف، ويقولون  المعاصرون الذين يزعمون  

وسيأيت  بعمل«  إال  إيمان  »ال  واضحة  والنصوص  اإليمان،  م ن  العمل  أن  معناها  أن 

 اها نصوص أخرى عن أئمة آخرين. بمعن
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ول: قال لي د الرباطي يقأحمد بن سعي  [عن]    [ 1] -140

، (2) جهال هؤالء القومَ  ضونَ بغ  يا أحمد إنكم ت  »عبد اهلل بن طاهر: 

 وأنا أبغضهم عن معرفة.  

 هنم ال يرون للسلطان طاعة  إن أول أمرهم أ

  ر  د  نه ليس لإليمان عندهم قَ أالثان: و

 
 
، إيمان كإيمان يحيى بن يحيى»أن أقول:    ال أستجيز    واهلل

إيماننا كإيمان جربيل  »  وهم يقولون:  «لأحمد بن حنبوال كإيمان  

 

وسمعت الحاكم أبا عبد اهلل الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد (  صحيح)  [1]

بال  باكويهبن   ثقة كما ف  ]الصحيح:  الذهب"ويه.  الب  جال  [019ص3ج  "شذرات 

أحمد بن سعيد  يقول: سمعت  إسحاق بن خزيمة  بكر محمد بن  أبا  يقول: سمعت 

  ... الرباطي

 يعني المرجئة. (2) 



 
118 

 

  (1) ««وميكائيل

  ابن    مَ بن إبراهيم الحنظلي: قد  سحاق  ]قال[ إ   [2] -141

يَّ بارك الرَّ الم  
 بَّ فقام إليه رجل من الع    (3) 

أنه يذهب مذهب   ن  ، الظَّ اد 

له:   فقال  يزن  »الخوارج،  فيمن  تقول  ما  الرحمن  عبد  أبا  يا 

   «؟ويسرق ويشرب الخمر

 

اإل  (1)  هو  اإليمان  أن  يرون  يتفاوت،    ر قرا ذلك ألهنم  ال  واحد  شيء  عندهم  فهو  فقط، 

مقرو اهلل، وهم كذلك  إيماهنم وإيمانه، وهذا فجربيل مقر بوحدانية  بين  فرق  فال  ن؛ 

 الضالل البعيد، وإنما اإليمان عندنا قول وعمل، فالناس متفاوتون فيه. 

يقول:    ئسمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانسمعت الحاكم يقول:  و(  صحيح)  [2]

 ...سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول

 ( 670ص3ق ف مسنده )جذكرها إسحا  

أهلها    (3)  من  للواحد  ويقال  زماهنا،  ف  العلم  حاضرة  طهران،  شرق  جنوب  مدينة  اسم 

لمدينة حينما حدثت مقتلة بين الشيعة والسنة، فانتصر السنة،  »الرازي«، وقد خربت ا 

  ثم اقتتل الشافعية والحنفية، فانتصر الشافعية بعد أن دمروا أكثر من ثالثة أرباع المدينة 

 [117ص3]راجع »معجم البلدان« للحموي ج
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   «ه من اإليمانج  خر  ال أ  » :قال

الرحمن»فقال:   عبد  أبا  صرت   !يا  السن  كرب  على 

   !«مرجئا؟

تقبل  »فقال:   الم  ال  حسناتنا  )تقول:    المرجئة    ،رجئةني 

وسيئات   مغفورة مقبولة،  عَ   (نا  ق    مت  ل  ولو  َح أن  مني   ة  نََس بلت 

   «ة  أن ف الجنَّ لشهدت  

يل ز كهيل، عن ه مة بنعن سل (2)عن أبي شوذب  (1) ثم ذكر

لو وزن  »بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه:  

 

عد  ، لكن ليس ف نفس السياق، إال أن إسحاق بن راهويه نقل هذا الخرب بابن المبارك  (1) 

 الخرب السابق 

َحاَدةَ : عن محمد بن هنا (2)   ، لكنها ساقطة من المخطوطات. ج 
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 [ 2]  (1) «إيمان أبي بكر بإيمان أهل األرض لرجح

الحسين بن حرب سمعت    [عن ابن خزيمة]   [3] -142

بن  أحمد  دين  أن  أشهد  يقول:  الزاهد  حرب  بن  أحمد  أخا 

 وينقص.   الذي يدين اهلل به أن اإليمان قول وعمل يزيد (4)حرب 

 

جحان (1)   : هو أن يكون أثقل ف كفة الميزان. الرُّ

»ب  [2] السخاوي:  الحسنة  د صحيح عن عمر من قولهسنقال  [ وكذلك  908« ]المقاصد 

ن عمر  : عَ حمد طاهر بن علي الصديقي[ وقال أ2130قال العجلون ]كشاف الخفاء 

يح ب َسنَد َصح  ق وفا  للفتني]  َمو  الموضوعات  العراقي: »93ص  تذكرة  وقال  موقوفًا  [ 

صحيح بإسناد  عمر  اإلحياء  على  أحاديث  ]تخريج  مر140«  روي  وقد  ا [  فوع 

 والمرفوع غير صحيح. 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد بن زكريا الشيبان يقول: سمعت يحيى بن   [3]

ضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين  منصور القا

 ... بن حرب

ام  (4)  ه أنه كان شيخا لمحمد بن كرَّ كر 
رقة  رأس -من علماء نيسابور ف زمانه. وسبب ذ  الف 

 = 
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عدم التكفري باملعاصي اليت دون ]

 [الشرك

المؤمنَ  -143 أن  السنة  أهل  ذنوبا    ويعتقد  أذنب  وإن 

 . فإنه ال يكفر هبا ؛وكبائرَ  صغائرَ  ،كثيرة

غيرَ  -144 الدنيا  منها ومات على    وإن خرج من  تائب 

 فإن أمرَ   ؛التوحيد واإلخالص
 
 عز وجل ه إلى اهلل

ا غير غانم  ا سالم   إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة

ه إلى  بَ مبتلى بالنار وال معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحَ 

 .يوم القيامة من اآلثام واألوزار

   .النار بعذاب   وعذبه مدة   قبهوإن شاء عا

 

امية امية مرجئة يقولون أن اإليمان هو قول »ال إله إال اهلل« فقط، وكانوا    - الكرَّ والكرَّ

 ب منهم، ولكنه بريء منهم. يزعمون أن أحمد ابن حر
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ه منها ه واخرَج قَ ده فيها، بل أعتَ لِّ خَ وإذا عذبه لم ي   -145

 إلى نعيم دار القرار.

يقول:    -اهلل   مهرح -  محمدٍ   بن    وكان شيخنا سهل   -146

ى فيها إلقاء الكفار، لقَ بالنار فإنه ال ي    َب ذِّ ب وإن ع  ذن  المؤمن الم  »

 «وال يبقى فيها بقاء الكفار، وال يشقى فيها شقاء الكفار 

الكافرَ  -147 أن  إلى    ه  على وجه    ب  سحَ ي    ومعنى ذلك 

وي   مَ النار،  فيها  واألنكال نكوس  لقى  واألغالل  السالسل  ف  ا 

  .الثقال

 م  ال  والمؤمن
ابت  ذن  إذا  يدخ    َي ل  ب  فإنه  النار  كما    النارَ   ل  ف 

الم   السجنَ يدخل  الدنيا  ف  الرِّ   جرم  إلقاء   ل  ج  على  غير  من 

 . وتنكيسٍ 

قوله   -148 ي  »ومعنى  الكفارال  إلقاء  النار  ف  أن    «لقى 

  ذوَق يَ ه، ل  ا غيرَ د  ل  ج   َل دِّ ه ب  ج جلد  ض  ه، كلما نَ بدنه كل   حرق  ر ي  الكاف  
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يَن َكَفُروا ﴿  :ف كتابه ف قو له تعالى  ه اهلل  نَيَّ ا ب كم  ،العذاَب  ِ إِنَّ اذلَّ
َاُهمإ ُجلُوًدا   نلإ ِليِهمإ نَاًرا ُُكََّما نَِضَجتإ ُجلُوُدُهمإ بَدَّ بِآيَاتَِنا َسوإَف نُصإ

ََها يِلَُذوقُوا الإَعَذاَب     ﴾َغريإ

أعضاء   ، وال تحرق  هم النار  وجوهَ   ح  لفَ وأما المؤمنون فال تَ 

  (1) سجوده أعضاءَ  على النار   اهلل   مَ م، إذ حرَّ نه  م   جود  الس  

قول   -149 الكفار»ه:  ومعنى  بقاء  النار  ف  يبقى  أن  «  ال 

 .امنها أبد   ج  خرَ فيها وال ي   د  لَّ خَ الكافر ي  

 ا. أحد   ف النار   ذنبي المؤمنينَ ن م  م   اهلل   د  لِّ خَ وال ي  

قول   -150 بالنار  »ه:  ومعنى  يشقى  الكفارال  أن   «شقاء 

 

بَاد ،  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »  (1) 
 بَي َن الع 

 َمن  إ َذا َفَرَغ اهلل  م َن الَقَضاء 
َمت ه  َج ب َرح  ر  َأَراَد    َوَأَراَد َأن  ي خ 

 
 
ك  ب اهلل ر  ، َمن  َكاَن اَل ي ش  َن النَّار 

وا م  ج  ر  َكَة َأن  ي خ 
، َأَمَر الَمالَئ  ل  النَّار  ن  َأه 

ن  َأَراَد  م  مَّ
 َشي ئ ا، م 

م  ف ي النَّار  ب َأَثر    ف ونَه  ر  َهد  َأن  اَل إ َلَه إ الَّ اهلل ، َفيَع  ن  َيش  مَّ
َحَمه ، م  ل  النَّار   اهلل  َأن  َير  ، َتأ ك 

ود  ج  الس 

أَ  َل  َتأ ك  َأن   النَّار   َعَلى  اهلل   َم  َحرَّ  ،
ود  ج  الس  َأَثَر  إ الَّ  آَدَم  ود  اب َن  ج  الس  البخاري  َثَر  رواه   »

 ( 182( ومسلم )7473)
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  فيها من رحمة   [1] ييئَسون  لكفارا
 
 . الٍ حَ ب    ون راحة  رج  ، وال يَ اهلل

ينقطع   فال  المؤمنون  كل طمع    وأما  ف  اهلل  رحمة  من  هم 

وعاقبة  حالٍ  الجنةَ كلِّ   المؤمنينَ   ،  خ  هم  ألهنم  وخ  ل  ،  لها  ت قَ ل  قوا 

 .ة  نَّم فضال من اهلل وم  له  

 تارك الصالة[ القول يف]

الم    الحديث    أهل    لَف واختَ  -151 ترك  صالةَ ف    سلم 

 . اد  مِّ عَ تَ م   الفرض  

ن علماء  م    وجماعة    حنبَل   بن    ه بذلك أحمد  رَ فكفَّ  -152

بين العبد »السلف، وأخرجوه به من اإلسالم، للخرب الصحيح:  

 

 هكذا ف المخطوط.  [1]
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 [ 1] «فقد كفر  ك الصالةَ رَ ، فمن تَ الة  الصَّ  ترك   :والشرك  

الشافعي   -153 وجماعة  وأصحاب    وذهب  علماء    ه  من 

إلى أنه ال يكفر ما دام معتقدا   اهلل عليهم أجمعينَ   رحمة    لف  السَّ 

عن ،  لوجوهبا المرتد  يستوجبه  كما  القتل  يستوجب  وإنما 

  (2) .اإلسالم

 

ج  بَي َن »إ نَّ ( بلفظ: 82رواه مسلم ف الصحيح ) [1] ر  ل  َوبَي َن الشِّ الرَّ ف  ك  ك  َوال  كَ ر  اَلة «ا َتر   لصَّ

وبعضهم  ،  زعموا أن هذا مذهبهلم أجد هذا القول ف كتب الشافعي، مع أن الكثيرين    (2) 

ن ا َكاَن َقد   : »استشهد بقوله ف كتابه األم َض َتَهاو  َفر  ض  َفَمن  َتَرَك ال   َفر 
َعة  م  ور  ال ج  ض  ح 

وَ  ف  َيع  َأن   إالَّ  ا  َشرًّ َض  ال     َتَعرَّ َرج  َأنَّ  َلو   َكَما  ض    َحتَّى  اَلة  َص   َركَ تَ اهلل   َقد   َيم  َكاَن  َوق تََها  َي 

َو اهلل   ف  ا إالَّ َأن  َيع  َض َشرًّ ن ترك صالة  239ص1« ]األم جَتَعرَّ ال عّمن   [ وكان كالمه عمَّ

 ترك الصالة كلها. 

« الطحاوي:  قال  التكفير، كما  إ ن من َوَقاَل بعض حوقد نقل غيرهم عنه  فاظ َقول َمالك 

َهب َمالك َأن من   تََعمدا  ة  َصاَل   ركتَمذ    ، قتل َويُ   ،ُمْرَتد  َفُهوَ َحتَّى خرج َوقتَها    عذر  لغير  م 

افِِعيإ الَّ َأن ي صليَها   [ والطحاوي  393ص4« ]مختصر اختالف العلماء جَوُهَو َقول الشَّ

 = 
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الشاف تالميذ  أخصِّ  من  هو  الذي  زن  الم  ه 
خال  على  درس  ]أعني  قد  وهو  عي، 

التكفير لنقله وقّوى  الطحاوي[ مخالف لهذا القول، فل و كان َعل م عن الشافعي عدم 

إلى  به  نفسه  رأي وإسناده  نََقَل،  بما  عالم  إال وهو  هذا  الشافعي مثل  ينقل عن  فلن   ،

قول  يظ نٌّها  للَمذَهب،  المنتسبين  بعض  آراء  ينقل  قد  ل َمن  خالف ا  معروف،  الشافعي 

عيِّ 
اف   .الشَّ

فهذا       الشافعي،  أصحاب  »أما  مختصره:  ف  يقول  ع َل  المزن  ج  ك  تاَوَقد    ر 

اَلة  ا رٍ   ب اَل   لصَّ ذ  ك    ع  يَمان    َكتَار  ه    َفَله    اإل   م  ك  يَاس    ف ي  ح 
ل ه ؛  ق  َواَل ي ن تََظر  ب ه   أِلَنَُّه ِعنَْدُه ِمثُْلُه    َقو 

 [128ص8« ]مختصر المزن جَثاَلث ا

الصالة فقد قال: »مَ وأما حكمه     اَلةَ ا   َركَ تَ   ن  ف تارك  ت وبَةَ   لصَّ ن    ال َمك  مَّ
  ف ي   َدَخَل   م 

اَلم   س 
ا ق ل نَا لَ  ق يَل  اإل   ت، َوإ ن  َذَكَر َمَرض  يَان ا ق ل نَا َفَصلِّ إَذا َذَكر  س 

ه  ل َم اَل ت َصلِّي؟ َفإ ن  َذَكَر ن 

ا  د  َقاع  َأو   ا  م 
َقائ  َأَطق ت  َكي َف  ي ا    َفَصلِّ 

وم  م  َأو   ا  ع 
َطج  م ض  اَلَة،  َأو   الصَّ يق  

أ ط  َأنَا  َقاَل  َفإ ن  

َمل ه   ء  اَل َيع  اَلة  َعَلي ك َشي  يَل َله  الصَّ
ا ق  ض  ن  اَل أ َصلِّي َوإ ن  َكانَت  َعَليَّ َفر 

ن َها، َوَلك  س  َوأ ح 

ب َعَمل ك َفإ ن  َصلَّي ت،   ون  إالَّ  ك، َواَل َتك  ُتبْتَوإِ َعن ك َغي ر  َقتَْلنَاكالَّ اْستَتَبْنَاك َفإِْن  « ، َوإِالَّ 

 [  291ص1]األم ج

اَلةَ ثم قال: »   يَمن  َتَرَك الصَّ
« وذكر أقواال، ولم يذكر منها  َوَقد  َخاَلَفنَا بَع ض  النَّاس  ف 

 القول بكفره.

 = 
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  « قال  تَ ثم  اَل  َوَكانَت   د ين ه ،  ن  
م  َكانَت   إذ   اَلة   الصَّ و  د  َيك  َأَفتَع  اَل  َكَما  ب ه   إالَّ  ون   ون   ك 

َحاب ك يَها َكَما َقاَل بَع ض  َأص 
وَن َأم ين ا ف  َها َأو  َيك 

ك  تََل َعَلى َتر   َأن  ي ق 
يَمان  إالَّ ب ه  ل  ب اإل   َقو  «  ال 

 [ 292ص1]األم ج

وقد أورد السبكي األشعري مناظرة ال تعدو كوهنا من نسج الخيال بين الشافعي   

الشَّ ال: »وأحمد، ق َمد نَاظر  كَي َأن َأح  اف ع ي:  ح  اَلة َفَقاَل َله  الشَّ الصَّ ك  ي َتار 
َيا  »اف ع ي ف 

َمد َأَتقول إ نَّه يكفر؟ ا َفب َم ي    ا إ ذ» َقاَل:    «نعم»َقاَل:    «َأح  ر 
ول اَل إ َلهَ »َقاَل:    «م سل  َكاَن َكاف  َيق 

ول اهلل د َرس  َحمَّ اف ع    «إ ال اهلل  م  الشَّ ل لم يت ركه  فالرجل مستديم لَهَذا  »ي:  َقاَل  َقاَل    «الَقو 

َكاف ر اَل تصح»:  الشافعيَقاَل    «م ب َأن ي َصلِّيسل  ي  »:  أحمد اَلم    ،َصاَلة ال  س 
َواَل يحكم ب اإل  

من   «هبَا عمار  ب ن  ال َحَسن  ّي 
َعل  َأب و  المناظرة   

ه  َهذ  حكى  َوسكت،  َمد  َأح  َفان َقطع 

َحابنَا  [ 61ص2شافعية ج« ]طبقات الَأص 

هذا الكالم الذي ال يعجز عن الجواب عنه طالب علم، فضال عن إمام فما أبرد    

 كاإلمام أحمد، فهل عجز عن أن يقول له: يسلم بأن يقول الشهادتين ويصلي! 

اوهل عجز بأن يقول له: فكيف يسلم جاحد الصالة؟ فإن قال   م 
سل  بقول   : يكون م 

الصالة؛ قال: فاإلقرار بالصالة  عنها، وإن قال: باإلقرار ببالشهادتين؛ قال: هو لم ينفك  

ي   أقول   َل خ  د  ال  فأنا  له:  قال  بالصالة؛  واإلقرار  بالشهادتين  قال:  فإن  اإليمان!  ا  أحد 

 بالشهادتين وأداء الصالة!

 ؟! َت كَ َس حتَّى ي قال إنه فهل أحمد تعوزه مثل هذه الردود   
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كما أخرب سبحانه  ،  وتأولوا الخرب من ترك الصالة جاحدا

ِمُنوَن  إيِنِّ ﴿عن يوسف عليه السالم أنه قال: ٍم اَل يُؤإ ُت ِملََّة قَوإ تََركإ
وَُهمإ    ِ اَكفُِرونَ بِاَّللَّ ُهمإ  ِخَرةِ  يك  ﴾  بِاآلإ بك  بَّ لَ تَ   ولم  فارقه،   فرٍ س 

  .(1)ولكن تركه جاحدا له

 ]أبواب القدر[

 

اإلج  (1)  وقع  قد  ألنه  بعيد  تأويل  جحد  وهذا  من  كفر  على  الدين  ماع  من  ا  معلوم  شيئ ا 

بالضرورة، فال فرق بين جاحد الصالة وجاحد بر الوالدين، فما بال تخصيص الصالة  

ف الحديث، مع التنبيه أنه ليس هذا الحديث فقط الذي جاء ف المعنى، وكذلك ما ورد 

« عنه  اهلل  رضي  عمر  كقول  الصحابة  لمن  عن  اإلسالم  ف  حظ  لصالة«  ا  ركتال 

َثنَا ق تَي بَة  َقاَل:    (2622منذر، وابن بطة وغيرهم[ وما رواه الرتمذي )]صححه ابن ال  َحدَّ

»َكاَن   َقاَل:   ، يِّ
َقي ل  الع  يٍق 

َشق  ب ن    
 
اهلل َعب د   َعن    ، يِّ َري ر  الج  َعن    ، ل  َفضَّ الم  ب ن   ر   ب ش  َثنَا  َحدَّ

ٍد َصلَّى اهلل  َعَلي ه   َحمَّ َحاب  م  اَلة «َوَسلََّم اَل َيرَ   َأص  ر  َغي َر الصَّ ف  ه  ك  ك   َتر 
َمال  َن َشي ئ ا م َن األَع    و 

ي  ف ي ك تَاب  االيمان ب قال النووي »ر
م ذ   [ 16ص3حيح« ]المجموع جسناد صإَواه  التِّر 
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 ]خلق أفعال العباد[

أكَس  -154 ف  والجماعة  السنة  أهل  قول    (1) اب  ومن 

 (2) فيه يمرتوناد أهنا مخلوقة هلل تعالى، ال بَ الع  

ن أهل الهدى ودين الحق من ينكر م    ونَ د  ع  وال يَ  -155

 .(3) هذا القول وينفيه

 

العباد،  1) أفعال  هبا  ويريد  ٍب،  َكس  جمع  ﴿  قال(  تعال:  ب  اهلل  ٍس  نَف  ل   ك  َزى  ت ج  َم  يَو  َما  ال 

 ﴾َكَسبَت  

 المرتاء، والتماري: الشك أو التكذيب. ا  (2) 

يَّة،    (3)  الَقَدر  أفعال عباده وخلقها لهم، وهم  َر  اهلل قدَّ ألن هناك طائفتان إحداها تنكر أن 

وطائفة تقول أنه أجرب عباده على أفعالهم، وهم الَجرب يَّة، وأهل السنة يقولون أن أفعال 

قها لهم فال خالق إال هو، وال يكون  اهلل قدرها لهم وخل  العباد كانت باختيارهم، ولكن

 ف ملكه ما ال يشاء.
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 ]اهلداية واإلضالل[

ويضل   -156 يشاء  من  يهدي  تعالى  اهلل  أن  ويشهدون 

 . من يشاء

 (1)ال حجة لمن أضله اهلل عليه، وال عذر له لديه -157

اهلل عز وجل ُة  ﴿قُ :  قال  ُجَّ احلإ  ِ ِلََفِ لََهَداُكمإ  لإ  َشاَء  فَلَوإ  َالَِغُة  ابلإ
َِعنيَ  جإ

َ
 ( 2)﴾أ

ٍس ُهَداَها َولَِكنإ  تَيإَنا لُكَّ َن لَوإ ِشئإَنا آَل وَ ﴿وقال:   -158 فإ

 

 أي: ليس لمن أضله اهلل  حجة على اهلل ليقول هلل »أنت أضللتني«.  (1) 

وا هذا جاء ردا على كالم من احتج بالقدر من المشركين ﴿ (2)  َرك  يَن َأش  ذ  ول  الَّ لَْو َشاَء  َسيَق 

م  َحتَّى َذاق وا    آبَاُؤَناَواَل    اهَّللُ َما َأْشَرْكنَا ه 
ن  َقب ل 

يَن م  ذ  َب الَّ ٍء َكَذل َك َكذَّ ن  َشي 
نَا م  م  َواَل َحرَّ

ر   وَن إ الَّ الظَّنَّ َوإ ن  َأن ت م  إ الَّ َتخ  وه  َلنَا إ ن  َتتَّب ع  ج  ر  ل ٍم َفت خ 
ن  ع 

م  م  ن َدك 
وَن  بَأ َسنَا ق ل  َهل  ع  ص 

ة  ق ل  َفل لَّه  ال    جَّ َمع ينَ  ح  م  َأج  َغة  َفَلو  َشاَء َلَهَداك 
بَال   ﴾ال 
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ُل ِمِّنِّ  َِعنيَ ]َحقَّ الإَقوإ جإ
َ
نَِّة َوانلَّاِس أ ِ

نَّ َجَهنََّم ِمَن اجلإ
َ
ََل مإ

َ
   [1][﴾أَل

َكِثريً ﴿وقال:   -159 جِلََهنََّم  نَا 
إ
َذَرأ نِّ  َولََقدإ  ِ

اجلإ ِمَن  ا 
إِس   ن ِ

عإ ]َواإلإ
َ
أ َقُهوَن بَِها َولَُهمإ  َيفإ وَن بَِها  لَُهمإ قُلُوٌب اَل  ُيبإِِصُ نُيٌ اَل 

وََلَِك  َولَُهمإ آَذاٌن اَل يَسإ 
ُ
َضلُّ أ

َ
نإَعاِم بَلإ ُهمإ أ

َ وََلَِك اَكألإ
ُ
َمُعوَن بَِها أ

  [﴾ُهُم الإَغافِلُونَ 

خلَق  -160 حاجةٍ   لَق الخَ   سبحانه  فجعلهم    بال  إليهم، 

 .(2)  دال  ، وفريقا للجحيم عَ ال  ضَّ عيم فَ ا للنَّيق  ر  ين، فَ تَ رقَ ف  

ا ويًّ هم غَ وجعل من -161
، وشقيا وسعيدا، (4)يداش  ورَ   (3) 

 

 ما بين معقوفتين ليس ف المخطوط، وإنما كتب »اآلية« [1]

فقد تفضل سبحانه على أهل النعيم، فإنَّه هو من وفقهم وهداهم لإليمان، ثم كافأهم    (2) 

ل  ﴿ تعالى: عليه بجنات النعيم. وأهل العصيان استحقوا العذاب بظ لم هم، لقوله َوي ض 

ينَ  َتاب  ﴾ وقال: ﴿اهلل  الظَّال م  ر  ف  م  ر  س  َو م  ل  اهلل  َمن  ه 
َك ي ض 

 ﴾ َكَذل 

 : االهنماك بالباطل ]مقاييس اللغة[الغواية (3) 

شدُ  (4)   : اإلصابة. الرُّ



 
132 

 

لُونَ ﴿ اا من رحمته، وبعيد  وقريب  
َ
أ َعُل وَُهمإ يُسإ ا َيفإ ُل َعمَّ

َ
أ  ﴾ اَل يُسإ

عن عبد اهلل بن مسعود قال: حدثنا رسول اهلل   [1] -162

المصدوق  ملسو هيلع هللا ىلص الصادق  ي  أحد    َق لَخ   نَّ إ»  :وهو  جمع ف بطن  كم 

  ة  غَ ض  ذلك، ثم يكون م    مثَل   ة  قَ لَ ، ثم يكون عَ طفة  ا ن  أمه أربعين يوم  

 . ذلك مثَل 

يبعث   مَ   اهلل    ثم  بأربع  ك  لَ إليه  رزق  ماٍت كل    ا   ،هل  مَ وعَ   ،ه ، 

 . أو سعيد   يٌّ ق  وَش  ،ه  ل  وأَج 

ب  فوالَّ  نفسي   يَ ذي 
أحدَ   ،هد  لَ ك  إن   الجنة    أهل    بعمل    ل  عمَ يَ م 

يكون   ما  ذراع    حتى  إال  وبينها  ي  بينه  ثم  َس درك  ،  ما  ف    َق بَ ه  له 

 . النار فيدخلها أهل   ل  مَ عَ ب   ل  ، فيعمَ تاب  لك  ا

 

السراج ثنا يوسف    لدي خأخربنا أبو محمد الم  [1] موسى أنا جرير   بنأخربنا أبو العباس 

 ... عمش عن زيد بن وهب عن عبد اهلل بن مسعودعن األ

 ( 2643) ( ومسلم6594: رواه البخاري )قلت  
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بينه  يكون  ما  حتَّى  النار  أهل  بعمل  َليَعَمل  أحَدكم  وإنَّ 

ب َعَمل   وبينها إال ذراع،   فيعمل  الك تاب،  له ف  يدركه ما سبق  ثم 

ل  ( 1) «هاأهل  الجنَّة  فيَدخ 

 ]اخلري والشر[

الخيرَ  -163 أن  ويعتقدون  السنة  أهل    رَّ والشَّ   ويشهد 

   بقضاء    والضرَّ   فعَ والنَّ
 
وال    َص ي  ح  ا، وال مَ مَ ه  لَ   دَّ رَ ه، ال مَ ر  دَ وقَ   اهلل

 عنهما  دَ ي  ح  مَ 

 .هرب   ه له  إال ما كتبَ  رءَ المَ  وال يصيب   -164

 

ا مثال ذلك (1)  ا ثم عرف الحق فآمن فدخل الجنَّة، وَمن عاش مسلم  : َمن عاش عمره كافر 

ب هات حتى استحق بذلك النار.    ثم خاض ف البدع والش 

ذلك   كتب  وقد  ب حال ه،  م  
عال  تعالى  ذلك   واهلل  خلق  قبل  المحفوظ  اللوح  ف 

 الشخص. 



 
134 

 

بما لم يكتبه اهلل   رءَ أن ينفعوا المَ  الخلق   دَ ه  ولو َج  -165

 . روا عليه  لم يقد   ؛له

َج  -166 يض  د  ه  ولو  أن  يقض  ر  وا  لم  بما  لم    ؛اهلل    ه  وه 

 .وايقدر

  عن عبد اهلل بن عباس عن   به الخرب   دَ رَ على ما وَ  -167

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ُ بُُِضي فاََل  َوِإنإ  ﴿قال اهلل عز وجل:   -168 َك اَّللَّ َيمإَسسإ
ِلهِ  ٍ فَاَل َرادَّ لَِفضإ  ﴾ اَكِشَف هَلُ إاِلَّ ُهَو َوِإنإ يُرِدإَك خِبرَيإ

 

 (1)   
 
ول  اهلل ن ت  َخل َف َرس  اَلم   َعن  اب ن  َعبَّاٍس، َقاَل: ك  ا، َفَقاَل: »َيا غ  م   َوَسلََّم َيو 

 َصلَّى اهلل  َعَلي ه 

ه  ت َجاَهَك  د  اهلَل َتج   
َفظ  َفظ َك، اح   اهلَل َيح 

َفظ  َك َكل َماٍت، اح  َأل  إ نِّي أ َعلِّم  َت َفاس  ، إ َذا َسَأل 

َلم  َأنَّ   ، َواع 
 
ن  ب اهلل

تَع  تََعن َت َفاس  ٍء َلم   اهلَل، َوإ َذا اس  َشي 
وَك ب  تََمَعت  َعَلى َأن  َين َفع  َة َلو  اج  األ مَّ

وَك   ر  وا َعَلى َأن  َيض  تََمع  ٍء َقد  َكتَبَه  اهلل  َلَك، َوَلو  اج  َشي 
وَك إ الَّ ب  وَك إ الَّ َين َفع  ر  ٍء َلم  َيض  َشي 

ب 

وَ  األَق اَلم    
ف َعت  ر  َعَلي َك،  اهلل   َكتَبَه   َقد   ٍء  َشي 

«  ب  ف  ح  الص  )َجفَّت   الرتمذي  ( 2516رواه 

يح  وقال »
يث  َحَسن  َصح   « َهَذا َحد 
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مع قولهم بأن  -ومن مذهب أهل السنة وطريقهم   -169

من   والشر  وب  الخير  ي  أنه    -ضائهقَ اهلل     ضاف  ال 
 
اهلل ما   إلى  تعالى 

 .نفرادعلى اال وهم منه نقص  تَ ي  

وإن    «الن  ع  والج    والخنافس    والخنازير    ة  دَ رَ الق    يا خالَق »قال:  فال ي  

   قول رسول    دَ رَ ، وف ذلك وَ ه  ق  خال    ب   والرَّ إالَّ   كان ال مخلوَق 
 
 اهلل

االستفتاح  ملسو هيلع هللا ىلص يديَك   ، والخير  ليَت وتعا  تباركَت »  :ف دعاء  ، ف 

إليك  والشر   ي    [1]«ليس  أعلم والشر ليس مما  ضاف  ومعناه واهلل 

 «الشرِّ   يا خالَق »:  ةا، حتى يقال لك ف المناداصد  ا وقَ إفراد  إليك  

م  »أو   الخال    «رِّ الشَّ   رَ دِّ قَ يا  هو  كان  جميعا،   رَ دِّ قَ والم    َق وإن  لها 

  إلى نفسه، فقال   يب  العَ   إرادةَ   عليه السالم    ر  ض  لذلك أضاف الخَ 

اهلل   أخرب  قوله:    عنه    فيما  لِ ﴿ف  فَاَكنَتإ  ِفينَُة  السَّ ا  مَّ
َ
َمَساِكنَي  أ

ِعيَبَها
َ
أ نإ 

َ
أ رَدإُت 

َ
فَأ ِر  َحإ ابلإ يِف  َملُوَن  ذَ مَّ ولَ   ﴾َيعإ الخيرَ كَ ا   رَّ والب    ر 

 تَ أضاف إرادَ   والرحمةَ 
 
نإ  ﴿وجل فقال:    عز  ها إلى اهلل

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
فَأ

 

 ( 771)رواه مسلم  [1]
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َ يَ  ُهَما َوي ُشدَّ
َ
ًَة ِمنإ َربَِّك بإلَُغا أ َُهَما رمَحإ رَِجا َكزنإ تَخإ ولذلك قال   ﴾سإ

قال:  ر  خب  م   أنه  السالم  عليه  إبراهيم  عن  َفُهَو  ﴿ا  ُت  َمرِضإ َوِإَذا 
ِفنيِ  فأضاف المرض إلى نفسه، والشفاء إلى ربه، وإن كان    ﴾يَشإ

 الجميع منه. 

 [إرادة اهلل ومشيئته]

السن -170 أهل  مذهب  اهللومن  أن  والجماعة  عز  ة   

 .ها وشرهااد خير  بَ الع    لجميع أعمال   (1)يد  ر  وجل م  

 

أنه أحبه وارتضاه، كما    ، وهي أن اهلل أراد أن يكون الشيء، ال اإلرادة الكونيةيقصد هنا:    (1) 

يد  ف قول اهلل تعالى: ﴿ َعل  َما ي ر  نَّ اهلَل َيف 
يد  إ نَّ ﴾ وقوله: ﴿َوَلك  َما ي ر 

ال  ل   ﴾ َربََّك َفعَّ

، فإن ذلك أيضا نسميه »إرادة« وللتفريق قلنا بهفإذا أحب شيئ ا وارتضاه، أو أمر    

َل إ نَّمَ هذه »إرادة شرعيَّة« وهذه مثل قوله تعالى: ﴿ َس َأه  ج  م  الرِّ َب َعن ك 
ه  ي ذ 
يد  اهلل  ل  ا ي ر 

م   َرك   َوي َطهِّ
بَي ت  ا ال  ير  م  ﴾ وقوله: ﴿َتط ه  َف َعن ك  يد  اهلل  َأن  ي َخفِّ  ﴾ ي ر 
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يؤم   -171 ب    أحد    ن  لم  إال  (1) ته يئَ ش  مَ إال  يكفر أحد  ، ولم 

عصى بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن ال ي  

  (2)إبليس َق لَ ما َخ 

ه سبحانه  المؤمنين بقضائ   فر الكافرين وإيمان  ك  فَ  -172

 .ذلك وشاءه وقضاه وإرادته ومشيئته، أراد كلَّ  ،هر  دَ لى وقَ وتعا

اإليمانَ  -173 ويسخَ والطاعةَ   ويرضى    فرَ الك    ط  ، 

 . والمعصية

َغِِّنٌّ  ﴿  قال اهلل عز وجل: -174  َ فَإِنَّ اَّللَّ ُفُروا  إِنإ تَكإ
ُكُروا يَرإَضُه لَُكمإ  َر َوِإنإ تَشإ  ﴾ َعنإُكمإ َواَل يَرإََض لِِعَباِدهِ الإُكفإ

 

 : هي اإلرادة الكونية. المشيئة (1) 

ر عليه المعصية،  (2)  فلو  يقصد أن اهلل تعالى يعلم أن إبليس سيكون عاصيا، واهلل تعالى قدَّ

 .  لم يشأ ذلك ما خلقه أصال 
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 [نة أو النارعني باجلالشهادة مل]

عواقَب  -175 أن  الحديث  أصحاب  ويشهد    ويعتقد 

 . له م  ختَ ا ي  مَ ب   ، ال يدري أحد  (1) ة  مَ بهَ م   العباد  

الجنة، وال    ينه أنه من أهل  بعَ   دٍ اح  وَ ل    ونَ موال يحك   -176

بعَ م يحك أحد  على  أهل  ون  من  أنه  م    ينه  ذلك  ألن   ب  يَّ غَ النار، 

ولذلك يقولون:   (2)  ،اإلنسانعنهم، ال يعرفون على ما يموت عليه  

ن المؤمنين الذين ي ختَم لهم بخير    «إنا مؤمنون إن شاء اهلل»
أي م 

  (3)إن شاء اهلل

 

  بالنسبة لنا. ة  مَ بهَ م   (1) 

الظاهر،  2) نعرف  ألننا  نفاق (  نعلم  وال  معاصيه،  نعلم  فال  اهلل،  إال  حقيقته  يعرف  وال 

 المنافقين.  

اإليمان درجة  3) ون األعمال من اإليمان، ويرون  السلف يعد  الدين   عالية(  من درجات 

 = 
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ل   -177 عاقبته  مَ ويشهدون  أن  اإلسالم  على  مات  ن 

فإن الذين سبق القضاء عليهم من اهلل أهنم يعذبون بالنار  ،  (1)الجنة

   ة  دَّ م  
أخيرا    نَ و  د  رَ ا، فإهنم ي  نوهبم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منه ذ  ل 

الجنة أحد    ،إلى  يبقى  النَّ  وال  اهلل  ف  من  المسلمين فضال  من  ار 

  ة.نَّوم  

ه إلى  د  رَ فمَ   فر  على الك    -باهلل   ياذ  والع  -ن مات  ومَ  -178

 

والتقوى، الطاعة  درجة أهل  اهلل«    وهي  إن شاء  »أنا مؤمن  يقولون  هذا سبب، ولهذا 

السبب  شيء يموتون،  أهنم ال يعرفون على أي  وسبب آخر وهو   وال يجوز أن نذكر 

ل.التعليل هو الذي يعلل به األشاعرة  الثان فقط دون األول، ألنه هو  ، وال يقولون األوَّ

الجنة، وذلك ألننا ال نعرف  ( وهذا ال يعارض الكالم السابق من عدم الشهادة لمعيَّن ب1)

خص، ولكن جنس من مات على   اإليمان فإهنم من أهل الجنة  ما مات عليه ذلك الشَّ

ا.   قطع 
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 .(1) نتهىه فيها م  ام  قَ لم   نها، وال يكون  ار ال ينجو م  النَّ

من أصحابه   ملسو هيلع هللا ىلصم رسول اهلل  ه  لَ   دَ ه  فأما الذين َش  -179

الجنةهم  بأعيان   يشهدون    ؛بأهنم من أهل  الحديث  فإن أصحاب 

 ملسو هيلع هللا ىلصده لهم، فإنه  عَ وَ ما ذكره وَ يف  ملسو هيلع هللا ىلصلهم بذلك تصديقا للرسول  

ه  رسولَ  عَ تعالى أطلَ  واهلل  ، ف ذلكرَ لم يشهد لهم هبا إال بعد أن عَ 

اَعلُِم  ﴿ذلك ف قوله عز وجل:    على ما شاء من غيبه، وبيان    ملسو هيلع هللا ىلص
ِهرُ  َحًدا   ىلَعَ غَ الإَغيإِب فَاَل ُيظإ

َ
 ﴾ إاِلَّ َمِن ارإتَََض ِمنإ رَُسولٍ   يإبِِه أ

م أبو ه بالجنة، وه  ن أصحاب  م    ة  رَ عَش  ملسو هيلع هللا ىلص  رَ شَّ وقد بَ  -180

  الرحمن    وعبد    ،ير  بَ والز    ،لحة  وطَ   ،وعليٌّ   ،وعثمان    ،وعمر    ،بكر

 . الجراح  بن   وأبو عبيدةَ  ،وسعيد   ،وسعد   ،عوٍف  بن  

 

ن   لقوله تعالى: ﴿  (1) 
وا ب ه  م  تَد  يَف 

ث َله  َمَعه  ل 
ا َوم  يع 

ض  َجم  َر  ي األ 
م  َما ف  وا َلو  َأنَّ َله  يَن َكَفر 

ذ  إ نَّ الَّ

يَ 
ق  م  ال  يم   َعَذاب  َيو 

م  َعَذاب  َأل  م  َوَله  ن ه 
بَِّل م   َما ت ق 

وَن َأن    اَمة  يد  وا م َن النَّار  َوَما    ي ر  ج  ر  َيخ 

يم  
ق  م  َعَذاب  م  ن َها َوَله 

يَن م  ج  م  ب َخار   ﴾ ه 
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من  »  أنه  س وكذلك قال لثابت بن قيس بن شما -181

الجنة أظهرنا    [1] «أهل  بين  يمشي  كان  فلقد  مالك:  بن  أنس  قال 

 [ 2] «إنه من أهل الجنة»ونحن نقول: 

 ]الصحابة[

ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول  -182

 . ثم عمر ثم عثمان ثم علي أبو بكرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

الخلفاء   -183 ذَ اش  الرَّ   وأهنم  الذين    ملسو هيلع هللا ىلص كر  دون 

سعيد  تَ خالفَ  رواه  فيما  بقوله  َس نَ   بن    هم  عن  الخالفة  »  ةَ نَ ي  ف  بهان 

 

 ( 187مسلم )و( 3613البخاري )روى ذلك  [1]

 ( 119)روى ذلك مسلم  [2]
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  [1] «بعدي ثالثون سنة

الم   -184 إلى  األمر  عاد  أيامهم  انقضاء    لك  وبعد 

 .[2] ملسو هيلع هللا ىلصالعضوض على ما أخرب عنه الرسول 

رضي  -أبي بكر    الحديث خالفةَ   ويثبت أصحاب   -185

عنه اهلل    -اهلل  رسول  وفاة  واتفاق  ملسو هيلع هللا ىلصبعد  الصحابة  باختيار  م  ه  ، 

وقول   قاطبة  ه  عليه،  رسول  يَ رض  »:  م  فرضيناه  نَلدين    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل    ه  ا، 

 [3] «نيانالد  

 

بان ف صحيح (21969رواه أحمد ) [1]  ( وحسنه شعيب األرنؤوط. 6943ه )ابن ح 

َجا( قال الهيثمي: »18406رواه أحمد )  [2] ه  ث َقات  ر  « وحسنه شعيب األرنؤوط، وخرجه ل 

 األلبان ف الصحيحة. 

( وف إسناده 1193( واآلجري )333لم أجد ما يثبت هذه المقولة، فقد رواها الخالل )  [3]

 ( وفيه العالء الرقي، وهو ضعيف.1192أبو بكر الهذلي، وهو واهٍ، ورواها اآلجري )
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 (1) «فمن يؤخرك ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل مك قدَّ »م: ه  وقول   -186

نا أيام مرضه، فصلينا وراءك قدمك ف الصالة ب    ملسو هيلع هللا ىلص وأرادوا أنه  

 بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ 

اهلل   -187 بكر ف   ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول  أبي  يتكلم ف شأن 

 . (2)بالخالفة بعده الناس   للصحابة أنه أحق   ن  يِّ بَ ي  ما  ه ب  حيات   حاَل 

 

الجحاف، وهو من  102( و)101الصحابة )رواه أحمد بنحوه ف فضائل    (1)  أبي  ( عن 

الذين عاصروا صغار التابعين، فروايته مرسلة، إال أنه شيعي، والراوي عنه »تليد بن  

هو سليمان« شيعي، وعن أبي الجحاف رواه هاشم بن الربيد، وهو شيعي، وعنه ابنه، و

على أبناء ن حلتهم،  شيعي، ولهذا أهل السنة رووا هذه الروايات من طريقهم ألهنا حجة  

 ولكن لم أجد لها إسنادا متصال. 

ت   من ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »  (2)  َهَد،  -َأو  َأَرد ت     -َلَقد  َهَمم  ٍر َواب ن ه  َفَأع  َل إ َلى َأب ي بَك 
س  ث مَّ    َأن  أ ر 

: َيأ بَى اهلل  َوَيد   م ن ون ق ل ت  ؤ   (7217« رواه البخاري )َفع  الم 

َفإ نِّي  »  وف رواية قال لعائشة:   تَاب ا، 
ت َب ك  َأك  َحتَّى   ، َوَأَخاك   ، َأبَاك  ٍر،  َأبَا بَك  ي 

اد ع ي ل 

وَل  تََمن  َوَيق  َأبَ   َأَخاف  َأن  َيتََمنَّى م  ن وَن إ الَّ 
م  ؤ  اهلل  َوال م  َلى، َوَيأ بَى  َأنَا َأو   : ل 

رٍ َقائ  « وراه  ا بَك 

 = 
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بمكان   -188 فانتفعوا  واجتمعوا،  عليه  اتفقوا  ه  فلذلك 

 .(1) واق  فَ به وارتَ  واهلل، وارتفعوا

 »حتى قال أبو هريرة رضي اهلل عنه:   -189
 
الذي ال    واهلل

ا قيل له: ولمَّ   «اهلل    دَ ب  لما ع    ؛َف ل  خ  است    لوال أن أبا بكرٍ   ،إله إال هو

ه  مَ »
فيه وأقروا   «يا أبا هريرة!  (2) قام بحجة صحة قوله، فصدقوه 

 

 ( 2387)مسلم 

نَّا ج  و   َفَة َقاَل: ك  َذي  ي  َعن  ح   َوَسلََّم َفَقاَل: »إ نِّي اَل َأد ر 
يِّ َصلَّى اهلل  َعَلي ه 

ن َد النَّب  ا ع  ل وس 

َمرَ  ٍر َوع  ي« َوَأَشاَر إ َلى َأب ي بَك 
د  ن  بَع 

وا ب اللََّذي ن  م  ، َفاق تَد  م  يك 
ه الرتمذي  ]روا    َما بََقائ ي ف 

نَا ل: »( وقا4455( ورواه الحاكم )97( وابن ماجه )3663( و)3662) َفثَبََت ب َما َذَكر 

يث   ة  َهَذا ال َحد  حَّ
يث حس« وعلق الذهبي: »صحيح« وقال ابن الملقن »ص  ن«  َهَذا الَحد 

 وصححه األلبان وشعيب. 

»ارتفقوا  (1)  منظور:  ابن  قال  انتفعوا.  أي  والَمرف ق  :  رَفق  ارتفق ت الم  َما  َو  َوه  األَمر  َن 
م   

 فق«[« ]لسان العرب »روان تفع ت ب ه  

.َمه (2)   : َُكَِمٌة تقال للزجر، ويه اسم فعل أمر بمعىن: اكُففإ وارتَِدعإ
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 .(1)به

خالفة   -190 عنه -  اب  الخطَّ   بن    عمرَ   ثم  اهلل  رضي 

بكر    باستخالف    -وأرضاه عنه-أبي  اهلل  واتفاق    -رضي    إياه، 

وإنجاز    الصحابة   بعده،     عليه 
 
إعالء  بمكان  -سبحانه    اهلل ف   ه 

 

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه   صحيح( بإسناد 345روى ذلك البيهقي ف االعتقاد )ص (1) 

وَ »َقاَل:   ه  إ الَّ  إ َلَه  اَل  ي 
ب َد    َوالَّذ  ع  َما  ل َف  ت خ  اس  ٍر  بَك  َأبَا  َأنَّ  اَل  يَةَ   «اهلل  َلو 

الثَّان  َقاَل  ث مَّ    ،ث مَّ 

يَل َله :  ، الثَّال ثَةَ 
َري َرةَ »ث مَّ ق    «!َمه  َيا َأبَا ه 

ب َن َزي ٍد ف ي َس »َفَقاَل:     َه أ َساَمَة   َوَسلََّم َوجَّ
اهلل  َعَلي ه   َصلَّى 

 
وَل اهلل ب ع  م اَئٍة إ َلى  إ نَّ َرس 

ي   
ي َخَشٍب ق ب َض النَّب  ا نََزَل ب ذ  ام  َفَلمَّ تََمَع إ َلي ه    ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ  َواج 

ينَة  َمد  َل ال  َعَرب  َحو  ت  ال  َتدَّ  َوار 

َحاب   ]أي إلى أبي بكر[   َأص 
 
ول  اهلل اَلء  »َفَقال وا:  ملسو هيلع هللا ىلص َرس  ه  َهؤ  ، ت َوجِّ

اَلء  دَّ َهؤ  ٍر، ر  َيا َأبَا بَك 

ينَة  إ لَ  َمد  َل ال  ت  ال َعَرب  َحو  َتدَّ  ار 
وم  َوَقد  َو َلو  َجَرت  »َفَقاَل:      ؟«ى الر  إ َلَه إ الَّ ه  ي اَل 

َوالَّذ 

   ال كاَلب  
 
ول  اهلل ل  َأزَواج  َرس  ج   ملسو هيلع هللا ىلص بَأر 

 
ول  اهلل َهه  َرس  ا َوجَّ َواَل َحَلل ت  ملسو هيلع هللا ىلص  َما َرَدد ت  َجي ش 

ول   َواء  َعَقَده  َرس 
    ل 

 
ت َدادَ   ملسو هيلع هللا ىلص« اهلل ر 

 
يدوَن اال ر  ب َقب يٍل ي ر  ه  أ َساَمَة َفَجَعَل اَل َيم  إ الَّ َقال وا:    ؛َفَوجَّ

اَلء  » ة  َما َخَرَج م ث ل  َهؤ   ق وَّ
اَلء  اَل َأنَّ ل َهؤ  ومَ   َلو  ا الر  م  َحتَّى َيل َقو  ه  ن  نََدع 

م  َوَلك 
ه  ن د  ن  ع 

 « م 

وَم َفَهَزم   ا الر  اَلم  َفَلَقو  س 
يَن َفثَبَت وا َعَلى اإل   وا َسال م  م  َوَرَجع  م  َوَقتَل وه   «وه 
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 .(1) ه  د  ع  وَ  -وإعظام شأنهاإلسالم، 

  بإجماع أهل    - رضي اهلل عنه-  عثمانَ   ثم خالفة   -191

وإجماع   ج    األصحاب    الشورى،  حتى  به  ورضاهم  ل ع  كافة، 

 إليه. (2) األمر

 عَ ي  بَ ب    -رضي اهلل عنه -  ثم خالفة علي   -192
  الصحابة    ة 

م اله  وأو   الخلق   أحقَّ  -رضي اهلل عنه-منهم  ه ورآه كلٌّ فَ رَ إياه، عَ 

  .هه وخالفَ صيانَ ستجيزوا ع  م يول ،بالخالفة   قت  ف ذلك الوَ 

الذين   -193 الراشدين  الخلفاء  األربعة  هؤالء  فكان 

 

 لعله يقصد أن اهلل أنجز على يدي عمر وعَده للمسلمين بأن يفتحوا فارس والروم. (1) 

 ي الحكم وتولي أمور المسلمين. : يعناألمر (2) 
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وقَ   (1) همنصر الدين،  هبم  الم  بمكان    (2) رَ َس وقَ   رَ هَ اهلل  ، (3) دينلح  هم 

أيام   بمكاهنم اإلسالم، ورفع ف  للحَ وقوى    رَ األعالم، ونوَّ   قِّ هم 

 . المم الظَّ ه  ائ  هَ هم وبَ هم ونور  يائ  بض  

ق ف قوله عز وجل:  ه الساب  م وعدَ ه  ت  فَ بخال   َق قَّ وَح  -194

ِلَفنَُّهمإ ﴿ تَخإ احِلَاِت لَيَسإ يَن آَمُنوا ِمنإُكمإ وََعِملُوا الصَّ ِ ُ اذلَّ وََعَد اَّللَّ
يَن ِمنإ َقبإِلِهمإ  ِ لََف اذلَّ تَخإ رإِض َكَما اسإ

َ ََنَّ لَُهمإ ] يِف األإ ِديَنُهُم  َويَلَُمكِّ
َويَلَُبدِّ  ِي ارإتَََض لَُهمإ  ًنا َيعإ اذلَّ مإ

َ
أ فِِهمإ  َبعإِد َخوإ ُبُدونَِِّن اَل  نَلَُّهمإ ِمنإ 

وََلَِك ُهُم الإَفاِسُقونَ 
ُ
َد َذلَِك فَأ ُكوَن يِب َشيإًئا َوَمنإ َكَفَر َبعإ ِ  [﴾ يرُشإ

ارِ ﴿: وف قوله اُء ىلَعَ الإُكفَّ ِشدَّ
َ
 (4) ﴾أ

 

 هكذا ف المخطوط، ولعلها مصحفة من »نصر« (1) 

 َع.بمعنى أخَض  :قسر (2) 

 : الزائغ عن الحق. الُملِحد (3) 

الذي ف آخر اآلية: ﴿  (4)  الوعد  ار   يقصد  فَّ ال ك  اء  َعَلى  دَّ
َأش  يَن َمَعه  

ذ  َوالَّ  
 
اهلل ول   د  َرس  َحمَّ م 

 = 
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هم،  عى حقَّ رَ هم، ودعا لهم، وَ م وتوالَّ ه  ن أحبَّ فمَ  -195

 . ينز  ف الفائ   فازَ  ؛ف فضلهمرَ وعَ 

وَس مَ وَ  -196 أبغضهم  ونَ ه  بَّ ن  تنس  ه  بَ َس م،  ما  إلى  هم  ب  م 

 ين. ك  ف الهال   َك لَ فقد هَ  ؛ـ لعنهم اهلل ـ والخوارج   الروافض  

اهلل   -197 رسول  أصحابي،  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال  تسبوا  فمن  ال 

   [1] «سبهم فعليه لعنة اهلل

 

َحَماء    ي و  ر 
م  ف  يَماه 

َوان ا س  ض   َور 
 
ال  م َن اهلل وَن َفض  ا َيب تَغ  د  جَّ ا س  ع  كَّ م  ر  م  َتَراه  م   بَي نَه  ه 

وه  ج 

َرَج َشط َأه  َفآَزَره   ٍع َأخ  يل  َكَزر 
ن ج  م  ف ي اإل    َوَمثَل ه 

َراة  ي التَّو 
م  ف  َك َمثَل ه 

ود  َذل  ج  َأَثر  الس  ن  
م 

َفاس   َلَظ  تَغ  آَمن واَفاس  يَن  ذ  الَّ اهلل   َوَعَد  اَر  فَّ ال ك  م   ب ه  يَظ 
ل يَغ  اَع  رَّ الز  ب  

ي ع ج   
وق ه  س  َعَلى    تََوى 

ا يم 
ا َعظ  ر  َرة  َوَأج 

ف  م  َمغ  ن ه 
ال َحات  م  ل وا الصَّ

 ﴾ َوَعم 

)  ُمرساًل رواه    [1] أبي شيبة  ) 34598ابن  الصحابة  فضائل  الجعد  11( وأحمد ف  وابن   )

(2010 ) 

البخاري )  «عبارة »ال تسبوا أصحابي  أما  الذي رواه  ( 3673فقد جاءت ف الحديث 

 = 
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هم  َض ن أبغَ هم، ومَ ي أحبَّ بِّ ح  هم فب  أحبَّ ن  مَ »وقال:   -198

هم فعليه لعنة  م فقد آذان، ومن سبَّ ن آذاه  هم، ومَ أبغضغضي  ب  فب  

 [ 1] «اهلل

رسول    بين أصحاب    رَ جَ ف عما َش ويرون الكَ     [ 2] -199

وتطهيرَ  ذ    األلسنة    اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  عَ عن  يتضمن  ما  له  يب  كر  ونَ ا  ا  قص  م 

 فيهم. 

 

 (  2540ومسلم )

رى فلم تثبت عندي فقد جاءت مرسلة، وجاء أحاديث ف معناها  وأما العبارة األخ  

كلها ضعيفة، وقد تكلم عنها عدد من أهل العلم منهم ابن القيسران ف ذخيرة الحفاظ:  

 . وما بعده 5335

ن   ( وقال: »3862واه الرتمذي بدون »ومن سبهم« )ر [1]
ف ه  إ الَّ م  ر  يب  اَل نَع  يث  َغر  َهَذا َحد 

وَ  ه  َهَذا ال   « إسناده ضعيف« وقال األلبان: »ضعيف« وقال شعيب: »ج 

هذه الفقرة والفقرتان بعدها كانت بعد ذكره ما يتعلق بالسلطان، فجعلتها هنا التِّحاد   [2]

 الموضوع. 
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 م.  ه  ت  لكافَّ   واالةَ م والم  ه  على جميع    مَ ح  رَ ويرون التَّ  -200

يَ  -201 قدر  نَ و  رَ وكذلك  اهلل  -ه  أزواج    تعظيم  رضي 

ومعرفةَ   -عنهن  لهن  واإلقرارَ فضل    والدعاء   أمهات    بأهننَّ   هن 

 المؤمنين.

 ]التعامل مع السلطان[

أصحاب  ويَ  -202 الج    رى  والع  الحديث  يدين،  معة 

 .(1) ا ا كان أو فاجر  رًّ بّ   سلمٍ م    إمامٍ   كلِّ   هما من الصلوات خلَف وغيرَ 

ج  ويرَ  -203 كانه  عَ مَ   ة  رَ فَ الكَ   ادَ هَ ون  وإن  َج م   ة  رَ وَ وا 

   .ة  رَ جَ فَ 

 

بالناس، وليس للمسلم أن يتنكب    كان   (1)  الصالة  َمن يتولى  الزمان هم  األمراء ف ذلك 

ه م.  لم   عنها ألجل فسوقهم أو ظ 



 
151 

 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

الد  ويرَ  -204 باإلصالح  له    عاءَ ون    يق  وف  والتَّ   م 

  (1) ح  اَل والصَّ 

 

باد. (1)   فإننا ندعو لهم بذلك إذ أن ف صالحهم إصالح للبالد وألحوال الع 

 ثم هناك تنبيهان:  

: المراد هو الدعاء لهم بالصالح والتوفيق للحق، وهذا يراد منه أن ي صل حوا  األول  

ما تولوا أمره، وهذا يختلف عن الدعاء لهم بما يخص شخصهم، كالدعاء لهم بطول 

ي فهذا ال  دنياهم  العمر،  ب ه  يراد  والمعصية، وغيره مما  الظلم  أهل  م ن  كانوا  إذا  جوز 

ال عن  الكالم  عند  مقصودنا  هو  لهم  فليس  الدعاء  فإن  كذلك  بالصالح.  لهم  دعاء 

المقصود ف المسألة ألنه أمر شخصي،   العذاب فيها فهذا ليس  بالنجاة ف اآلخرة أو 

ال إذا كان فيه إعالن لهذا الدعاء،  والكالم عن الدعاء لهم يراد به تحقيق اإلصالح، إ

لك،  كما  فيخشى من أن يكون ف ذلك تأليب عليه، مع أن بعض السلف كان يفعل ذ

َجبَاب َرة  َفَقاَل:    :قال منصور بن المعتمر اج  َأو  بَع ض  ال  َحجَّ َن ال  يَم َلع 
ب َراه 

ت  إل  َأَلي َس »َذَكر 

ول     عَ ﴿اهلل  َيق 
 
نَة  اهلل ينَ َأال َلع  واإليمان    286ص6]الطبقات الكربى ج﴾؟ «  َلى الظَّال م 

 وإسناده صحيح [96البن أبي شيبة 

ل إلينا وعرفناه م ن طريقة أهل السنة والجماعة مدَح   الثاين:    السالطين،    ليس مما ن ق 

 = 
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  وَل د  وال يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم الع   -205

 (1)  ف  ي  والحَ  ور  إلى الجَ  دل  عن العَ 

 

أخطائهم وأفعالهم، وقد حذر رسول  التعظيم المبالغ فيها، وتربيرَ  هم بأوصاف  ووصفَ 

نَّلقيام فيهم بقوله:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من ا  تَن وَن ب س  َداَي، َواَل َيس  وَن ب ه  تَد  ة  اَل َيه  مَّ
ي َأئ  د  ون  بَع  ت ي،  »َيك 

إ ن ٍس« ث َمان   ي ج 
ف  يَاط ين   الشَّ م  ق ل وب   َجال  ق ل وب ه  م  ر  يه 

ف  وم   )  َوَسيَق  ( 1847رواه مسلم 

ووقال:  ر 
ف وَن َوت ن ك  ر  ون  أ َمَراء  َفتَع  ن  َمن   »َستَك 

َئ، َوَمن  َأن َكَر َسل َم، َوَلك  َن، َفَمن  َعَرَف بَر 

َي َوَتابََع« َقال وا: َأَفاَل  ا«َرض  ؟ َقاَل: »اَل، َما َصلَّو  م  ل ه 
 (1854رواه مسلم )  ن َقات 

ون   : هو الخروج عليه محاربا له، وقد هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك ف الحديث:  الخروج  (1)  »َيك 

ة   مَّ
ي َأئ  د  َجال    بَع  م  ر  يه 

وم  ف  ي، َوَسيَق 
نَّت  تَن وَن ب س  َداَي، َواَل َيس  وَن ب ه  تَد  م  ق ل وب   اَل َيه  ق ل وب ه 

ث َمان  إ ن ٍس« ي ج 
يَاط ين  ف  ت  ]حذيفة[ َقاَل   الشَّ َرك  ، إ ن  َأد 

 
وَل اهلل نَع  َيا َرس  : َكي َف َأص  : ق ل ت 

 َ ل أل  يع  
َوت ط  َمع   »َتس  َقاَل:  َك؟ 

« َذل  ع 
َوَأط  َمع   َفاس  َمال َك،  َذ  َوأ خ  َك،  ر  َظه  َب  ر  َوإ ن  ض   ،  م ير 

  (1847رواه مسلم )

َله   وقال ملسو هيلع هللا ىلص:     وا  َمع  َفاس  َتَعاَلى،   
 
اهلل ب ك تَاب   م   ود ك  َيق  ع   َجدَّ م  َعب د   م   َعَلي ك  َر  أ مِّ »إ ن  

وا« يع 
 ( 1298رواه مسلم ) َوَأط 

ام ت  وعن     بَاَدَة ب ن  الصَّ نَاه ،  ع   َوَسلََّم َفبَاَيع 
ي  َصلَّى اهلل  َعَلي ه 

يَما َفَقاَل ف   َقاَل: َدَعانَا النَّب 

 = 
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إلى طاعة   عَ حتى ترج    (1) الفئة الباغية   ون قتاَل ويرَ  -206

 .(2) اإلمام العدل

 

نَا َوَأثَ  ر  نَا َوي س  ر  س  نَا، َوع 
َره  ع  َوالطَّاَعة ، ف ي َمن َشط نَا َوَمك  م  َرة  َأَخَذ َعَلي نَا: »َأن  بَاَيَعنَا َعَلى السَّ

َع ا   ب  َعَلي نَا، َوَأن  اَل ن نَاز 
 ف يه 
 
م  م َن اهلل ن َدك 

ا، ع  ا بََواح  ر  ف  ا ك  َله ، إ الَّ َأن  َتَرو  َر َأه  «ألَم  َهان  رواه   ر 

 (1709( ومسلم )7056البخاري )

 هي التي َخَرَجت على األمير بتأويل.   الفئة الباغية (1) 

 والفرق بين البغاة والخوارج أن الخوارج يكفرون المسلمين، أما البغاة فال.   

فيما حك  (2)  النخعي  كإبراهيم  َلف  السَّ جاء عن بعض  لما  ذلك  »العدل«  َأنَّ  عنه    يقوله 

من إ ب رَ  إلى   : ي 
النََّخع  يم  

إ ب َراه  َله   َفَقاَل   . م  وه  ع  َيد  ج   ال َخَوار  إ َلى  بََعَث  يَّ 
التَّي م  يَم 

اه 

 تدعوهم؟ إلى الحجاج؟.

يَّة  َوالشَّ »  
َمال ك  م  َحتَّى  َوَقد  اتََّفَق ال  ه  تَال 

وز  ق  يَّة  َوال َحنَاب َلة  َعَلى َأنَّه  اَل َيج 
م   اف ع  َيب َعَث إ َلي ه 

َفإ ن   َأَزاَلَها،  ب َهة   ش  َأو   َمظ َلَمة   وا  َذَكر  َفإ ن   وَن،  م 
َين ق  َما  م   َأل ه  َيس  ا  ح 

نَاص  َفط ن ا  َأم ين ا  َمام  
  اإل 

َذار  نََصَحه   ع  َد اإل  وا بَع  َدة  إ َلى َطاَعت ه ، َفإ ن  َأَصر  َعو  م  ب ال  َره  م  َوَيأ م  َظه 
، ب َأن  َيع  َهل وه   م  تَم   اس 

َهال، َوَفَعل َما َرآه  َصَواب ا. ي اإلم 
تََهَد ف  تَال، َفإ ن  َعاَجل وا   اج  ق  ل وا ب ال  ل ه  َما َلم  ي َعاج  َوَهَذا ك 

 [238ص5جالموسوعة الفقهية الكويتية ]. «ق وت ل وا 
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 ]ال ندخل اجلنة بالعمل[

  ةَ الجنَّ  له    ب  ج  ا ال َت ويعتقدون ويشهدون أن أحد   -207

عليه،   إال أن يتفضل اهلل    ؛ضىرتَ ه م  ا، وطريق  ن َس َح   ه  ل  مَ وإن كان عَ 

 . (1)هوفضل   ه  نِّمَ ها له ب  بَ وج  في  

 يسير  تَ ر له إال ب  سَّ يَ تَ ه لم يَ لَ م  الذي عَ   ير  الخَ   ل  مَ إذ عَ  -208

 
 
له   لم يهتد  ؛ههد  م يَ لَ لو  وله،  ه؛ لم يتيسر  ه، فلو لم ييسراسم    عزَّ   اهلل

 . (2)اأبد  

 

ا َعَمل ه  ةقال أبو هرير  (1)  َل َأَحد 
خ  : »َلن  ي د  ول   َوَسلََّم َيق 

 َصلَّى اهلل  َعَلي ه 
 
وَل اهلل ع ت  َرس 

: َسم 

َقاَل:   ؟ 
 
اهلل وَل  َرس  َيا  َأن َت  َواَل  َقال وا:  ٍل    "الَجنََّة«  ب َفض  اهلل   ي 

َدن  َيتََغمَّ َأن   إ الَّ  َأنَا،  َواَل  اَل، 

َمٍة،  د وا َوَقار  َوَرح   (2816)( ومسلم 5673« رواه البخاري )ب وا َفَسدِّ

قال:    (2)  تعالى  اهلل  أن  إذ  الشخص،  بال  على  يطرأ  قد  الذي  االعرتاض  على  رد  وهذا 

َمل ونَ ﴿ ن ت م  َتع  وَها ب َما ك  ث ت م  م  ال َجنَّة  أ ور  ل ك 
﴾ فيظن ظان أن الحديث مخالف  َون ود وا َأن  ت 

هو سبب الدخول« قلنا: نعم، ولكن من الذي  اهر اآلية أن العمل  لآلية، فإن قيل: »ظ

 = 
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وجل:   -209 عز  اهلل  َعلَيإُكمإ  ﴿قال   ِ اَّللَّ ُل  فَضإ اَل  َولَوإ
بًَدا َولَِكنَّ  

َ
َحٍد أ

َ
َتُُه َما َزََك ِمنإُكمإ ِمنإ أ َ يَُزِّكِّ َمنإ يََشاءُ َورمَحإ   ﴾ اَّللَّ

  وف آيات سواها.

 [بادالِع آجاُل]

لكل   َل ويعتقدون ويشهدون أن اهلل عز وجل أجَّ  -210

 

قلنا: فهذا برحمته، فنقول: من الذي جعل لهذا    ؛وفق العامل لعمله؟ فإن قالوا: »اهلل«

»اهلل« قالوا:  فإن   ، أجر  أن    ؛العمل  اهلل من  يمنع  الذي  فما  فنقول:  فهذا برحمته،  قلنا: 

؟ فإن قالوا: »تب على عمله الصالح  يعاقب ذلك العامل على ذنوبه دون أن ير ال  أجر 

 قلنا: فذلك برحمته.   مانع هلل«؛ 

وقد ضلت ف هذه المسألة طائفتان، طائفة عطَّلت الرحمة، وجعلت دخول الجنة    

بالعمل واجب ا على اهلل تعالى، وطائفة عطََّلت العمل، وتعلقت بالرحمة فقط، وكالهما  

السنة لأل اهلل أهل  دم إهمال شيء منها،  خذ بالنصوص كلها، وعأهل ضالل، ووفق 

 والحمد هلل. 
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  إال بإذن ا لن تموَت ، وأن نفس  ال  مخلوق أَج 
 
اًل ﴿ اهلل  ﴾ِكَتابًا ُمؤَجَّ

إال الموت، وليس   فليَس   وإذا انقضى أجل المرء   -211

 .ت  و  له عنه فَ 

وجل:    -212 عز  اهلل  َجاَء  ﴿ قال  فَإَِذا  َجٌل 
َ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َولُُِكِّ 
ِدُمونَ  َتقإ ِخُروَن َساَعًة َواَل يَسإ

إ
تَأ َجلُُهمإ اَل يَسإ

َ
   ﴾أ

ِ  ﴿وقال:   -213  بِإِذإِن اَّللَّ
نإ َتُموَت إاِلَّ

َ
ٍس أ َوَما اَكَن نِلَفإ

اًل   ﴾ِكَتابًا ُمؤَجَّ

 .هل  فقد انقضى أَج  َل ت  ويشهدون أن من مات أو ق   -214

َز  ﴿اهلل عز وجل:    قال -215 قُلإ لَوإ ُكنإُتمإ يِف ُبُيوتُِكمإ لرََبَ
يَن ُكِتَب َعلَيإِهُم الإَقتإُل إىَِل َمَضاِجِعِهمإ  ِ  ﴾ اذلَّ
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 ]وسوسة الشياطني[

اهللَ   عتقدونوي -216 الشياطينَ   -سبحانه-  أن    خلق 

 لهم،  ونَ د  صَّ رَ تَ ويَ  ،مه  استزاللَ  ونَ د  يقص  ويوسوسون لآلدميين، 

إىَِل  ﴿قال اهلل عز وجل:   -217 يَلُوُحوَن  َياِطنَي  َوِإنَّ الشَّ
ُكو  ِ ُتُموُهمإ إِنَُّكمإ لَُمرشإ َطعإ

َ
يِلَائِِهمإ يِلَُجاِدلُوُكمإ َوإِنإ أ وإ

َ
  ﴾نَ أ

اهللَ أو -218 ويعص  ه  ط  لِّ َس ي    ن  يشاء،  من  على     م  م 
ن م 

 . كيدهم ومكرهم من يشاء

ِززإ َمِن  ﴿قال اهلل عز وجل:   -219 َتفإ َتَطعإَت ِمنإُهمإ  َواسإ اسإ
َواِل  مإ

َ األإ يِف  ُهمإ  وََشاِركإ َورَِجِلَك  خِبَيإِلَك  َعلَيإِهمإ  ِلبإ  جإ
َ
َوأ تَِك  بَِصوإ

ُهمإ َوَما يَِعدُ  اَلِد وَِعدإ وإ
َ يإَطاُن إاِلَّ ُغُروًرا َواألإ إِنَّ ِعَباِدي      ُهُم الشَّ

  ﴾لَيإَس لََك َعلَيإِهمإ ُسلإَطاٌن َوَكََف بَِربَِّك َوكِياًل 

يَن آَمُنوا وىلََعَ  ﴿  وقال: -220 ِ إِنَُّه لَيإَس هَلُ ُسلإَطاٌن ىلَعَ اذلَّ
ُونَ   ﴾ َربِِّهمإ َيَتَوَّكَّ
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 ة[َرَححر والسَّ]السِّ

 . ة  رَ حَ ا وَس ر  ح  س   أن ف الدنيا ونَ د  هَ ش  ويَ  -221

اهلل   -222 بإذن  إال  أحدا  يضرون  أهنم ال    عز وجل إال 

َحٍد ﴿
َ
يَن بِِه ِمنإ أ ِ َوَما ُهمإ بَِضارِّ  بِإِذإِن اَّللَّ

 ﴾ إاِلَّ

َس ومَ   -223 السِّ نهم واستعمَ م    رَ حَ ن  أنه رَ ح  ل  ، واعتقد 

 .  رَ فَ يضر أو ينفع بغير إذن اهلل تعالى فقد كَ 

يَ وإذا وَ  -224   وإالَّ   ، فإن تاَب َب ي  ت  است    ؛ر بهكف  صف ما 

 .ت عنقهبَ ر  ض  

  ؛ م  هَ ف  ، أو تكلم بما ال يَ رٍ ف  ك  ما ليس ب    َف َص وإن وَ  -225

   (1) رَ زِّ ع   فإن عادَ  ،ه  ن عَ  َي ه  ن  

 

مثل الجهال الذين يسمعون أن الغزالي إمام، وأنه يلقَّب عند أتباعه بـ»حجة اإلسالم«   (1) 

 = 
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قال:   -226 ب    السحر  »وإن  أعتقد  رامٍ حَ ليس  وأنا   ، 

أجمَ قتل    َب وَج   «إباحته ما  استباح  ألنه  على   عَ ه،  المسلمون 

 تحريمه. 

 

 

 

أمور   أهنا  ويظنون  كتبه  ف  التي  حر  السِّ أعمال  بعض  فيفعلون  حق،  ذلك  أن  فيظنون 

وقد يظنوهنا   فعلوا ما ال يفهمون، مشروعة، وإال ما كتبها »حجة اإلسالم!« فمثل هؤالء  

مع   حره  س  ف  يستخدم  َحرة  السَّ ن 
م  النوع  هذا  وأن  خاصة  السنَّة،  م ن  أمور  أو  أدعية 

 الطالسم أجزاء من اآليات يلبِّس هبا على الناس. 

من الخواص العجيبة المجربة ف معالجة الحامل التي عسر مثال: يقول الغزالي: »  

ا، وقال« عليها الطلق هبذا الشكل يكتب على خرقتين لم يصبهما ماء،  : »ورَسَم طلسم 

إلى  الحال  ف  الولد  فيسرع  قدميها،  تحت  وتضعها  بعينها.  الحامل  إليهما  وتنظر 

 [201« ]المنقذ من الضالل صالخروج
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 ]باب يف األحكام[

م  رِّ حَ وي   -227
سكر من األشربة  الم    يث  د  الحَ   أصحاب    (1) 

 الذرة أو غير  ل أو َس ة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العَ ذَ خَ المتَّ 

 .(2) مون قليله وكثيرهرِّ حَ ر، ي  سك  ي  ذلك مما 

هونَ س  نجِّ وي   -228
 (3). 

 الحد.  ويوجبون به   -229

ها ف  وإقامتَ   ،إلى أداء الصلوات    سارعةَ الم    ونَ ويرَ  -230

 

، ال أنه هو   كذا ، أو مذهبه تحريم   كذا « أي يذهب إلى تحريم  م  رِّ حَ عندما يقال »فالن ي    (1) 

مها  . م ن دون اهلل تعالى  الذي حرَّ

خالف ا ألبي حنيفة وأتباعه، فإهنم يرون أن الخمر من غير العنب والتمر يجوز شربه إذا  (2) 

لم يسكر اإلنسان بشربه له، فالحرام عندهم هو الَقدر المسكر منه، وال يحرم عندهم 

 [كتاب األشربةما دون ذلك ]انظر مختصر القدوري 

الفا  (3)   للظاهرية.أي يرون أنه نجس، خ 



 
161 

 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 .( 1) من تأخيرها إلى آخر األوقات  أفضَل  ت  أوائل األوقا

 .(2) اإلمام تاب خلَف الك   ون قراءة فاتحة  ب  ويوج   -231

واجبا،   -232 والسجود حتما  الركوع  بإتمام  ويأمرون 

ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، واالرتفاع من  

من  االرتفاع  وكذلك  فيه،  والطمأنينة  منه  واالنتصاب  الركوع 

والجل أركان السجود،  من  فيه  مطمئنين  السجدتين  بين  وس 

 

خالف ا ألبي حنيفة واتباعه فإهنم يرون تأخير العصر والفجر، قال الطحاوي: »واالختيار    (1) 

]مختصر  التغليس«  من  أفضل  اإلسفار  »فإن  الفجر:  ف  قال  ثم  التأخير«  العصر  ف 

 [24الطحاوي ص

الحر فإنه قول أكثر أهل    أما تأخير العشاء إلى ثلث الليل، وتأخير الظهر ف شدة 

 الحديث. 

ا فال، فإن  م  (2)  ا ذكره هو الراجح ف المسألة واهلل أعلم، أما كونه قول أهل الحديث جميع 

القراءة: مالك والسفيانان وأحمد،   يَر وجوب  المسألة فيها خالف واسع، وممن لم 

والشافعي  األوزاعي  قال  وبه  الصحابة  من  جمع  عن  نقل  فقد  القراءة  وجوب  وأما 

 الصواب واهلل أعلم.  رهم، وهو القولوإسحاق والبخاري وغي
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 .(1) الصالة التي ال تصح إال هبا 

 (2)  حلديث[ا أهلآداب باب يف ]

 . نامبعد المَ  ن بقيام الليل للصالة  و  ويتواَص  -233

 .ة األرحاملَ ص  وب   -234

 

 [116مسألة  خالف ا ألبي حنيفة وأتباعه، فإهنم ال يروهنا واجبة ]انظر التجريد للقدوري    (1) 

ا، فإن النسبة إلى أهل الحديث واألثر ليست نسبة تشريفية فقط،   (2)  وهذا فصل مهم جد 

الحديث العلمية، بل إن أهل  القضايا  الكالم ف بعض    متقيدون بآداب   وليست فقط 

انتسب   فمن  ذلك،  على  حريصون  تعلموا،  بما  عاملون  ا،  ل ق  وخ  وسمت ا  هدي ا  ة،  النبوَّ

إليهم فوافقهم ف قولهم ف األسماء والصفات، أو وافقهم بعدم الخروج على الحاكم  

المسلم، أو وافقهم بإحدى هذه الجزئيات، ثم خالفهم بأصول أخرى كثيرة فهذا عنده  

الفصل مما يجدر بنا العناية به، والرتكيز عليه ف مثل هذه  جد أن مثل هذا خلل، ولهذا أ

عون، وقل فيها العاملون.   األزمنة التي كثر فيها المدَّ
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 .السالم وإفشاء   -235

 .الطعام وإطعام   -236

 . على الفقراء والمساكين واأليتام ة  حمَ والرَّ  -237

 . ينسلم  الم   بأمور   واالهتمام   -238

المَ   ف  ف  عَ والتَّ  -239 لبس  والمَ   شرب  والمَ   أكل  ف 

 . نكحوالمَ 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر واألمر   -240

 والب دار  إلى فعل الَخي رات أجَمع. -241

 ع.مَ عاقبة الطَّ  سوء   قاء  واتِّ  -242

رب . -243  ويتواَصوَن بالحقِّ والصَّ

 . فيه    ونَ ض  اغَ بَ تَ ويَ  ين  ف الدِّ   ونَ حاب  تَ ويَ  -244
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 . صومات فيهدال ف اهلل، والخ  ون الج  ق  ويتَّ  -245

 . الالت ع والضَّ دَ الب   ون أهَل ب  ان  جَ وي   -246

 ون أصحاب األهواء والجهاالت. اد  عَ وي   -247

الدين   -248 أئمة  من  الصالحين  بالسلف  ويقتدون 

وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين  

 بين.  تين والحق الم  المَ 

الذين أحدثوا ف -249 البدع  الدين ما  ويبغضون أهل   

 .ليس منه

 . وال يحبوهنم -250

 . وال يصحبوهنم -251
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 . (1) هموال يسمعون كالم -252

 . وال يجالسوهنم -253

   .وهنم ف الدينل  اد  جَ وال ي   -254

 . (2) ناظروهنموال ي   -255

 

( خالف ا لمن يزعم أنه يأخذ منهم ما ينفع ويرتك ما أخطأوا به. وهل انتشرت الشبهات،  1)

 !؟وات ب َعت المذاهب الباطلة إال هبذا 

ي   قد  أنه  »فماذعلى  لنا:  م ن  قال  الناس  فمنعوا  ككالم كم،  خصومكم  قال  لو  ا 

األمة   اتفقت  الذين  األئمة  كالم  ليقرأوا  ولكن  يسمعونا،  فال  فنقول:  سماعكم؟« 

الحق، ووافقونا  عليهم، وليأخذوا بكالمهم دون تحريف له، فإن فعلوا؛ فقد وافقوا 

 أو سب ونا. رنا إن أحبونا وإن لم يسمعوا منا، وال يضرنا عدم سماعهم، وكذلك ال يض

 النهي عن جدالهم ومناظرهتم صحيح، وله أسباب:  (2) 

َر ن َظراَء له. منها   نَّة أن يجَعل األصاغ   : أنه ال يليق بصاحب الس 

يَن بما ومنها   ب شاكِّ الحق ليسوا  بالحق، وأهل  ي ناظ رون رغبة  : أن أهل األهواء ال 

 = 
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م، فلماذا تكون المناظرة!   عنَده 

أنَّ  نهاوم   الَجَدل  :  على  األقَدر  هو  فيها  ر  نتَص  الم  يكون  ب 
الغال  ف  ناظرة  الم 

راوغة ف الكالم وإن كان على باطل.   والم 

الل المناظرة، وهذا ملموس وواقع  ومنها  : تعويد الناس على عدم َقب ول الحق إال من خ 

أحد؛ إال  حديث قاله  ف زماننا، فما رددنا شبهة، أو صححنا خطأ، أو بيَّنَّا حتى ضعَف  

 قال لنا بعض الجهلة: »ناظر من يخالفك لنعرف من منكما على الحق« 

مجلس  ومنها   ف  الدليل  يحضره  ال  أو  د،  الرَّ يحضره  ال  قد  الحق  ب 
صاح  أن   :

 المناظرة في هَزم فيها ف الظاهر مع أنه على الحق. 

كوك  على من لم ومنها   بَه والشٌّ  سمعها م ن قبل. ي: أهنا سبيل إلدخال الش 

: ما ي جَعل م ن شروط تسيء إلى أصول الدين، كمن يناظر الزنادقة الكفرة  ومنها  

الذين ينكرون سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيشرتطون عليه أن ال يحتج بحديث، أو َمن يناظر أهل  

الضالل من المتكلمين فيشرتطون عليه بأن ال يحتج عليهم بأحاديث اآلحاد، فقبول  

يز الشروط  هذه  األحاديث،  رمثل  هبذه  االحتجاج  عدم  تَطل ب   السامع  نفس  ف  ع 

فاإلقرار بتلك الشروط ف المناظرة هو ترويج لهذا اإلقرار خارج المناظرة، وهذا شر  

روط هي شروط متعاَرف عليها ف علم الَجَدل، وهي   كبير، وف الواقع: إن مثل هذه الش 

المناظرة فإهنا  ذعدم االحتجاج بدليل مختلف عليه، فإن كان مثل ه ا وكان البد من 

 = 
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هم التي إذا أباطيل    ويرون صون آذاهنم عن سماعَ  -256

باآلذانرَّ مَ  القلوب   ت  رَ قَ وَ   ؛ت    من   إليها  ت  رَّ وَج   ت  رَّ َض   ،ف 

ت  رات الفاسدةَط والخَ  س  الوساو    . ما جرَّ

يَن ﴿:  وفيه أنزل اهلل عز وجل قوله -257 ِ يإَت اذلَّ
َ
َوِإَذا َرأ

ِِه  عإِرضإ َعنإُهمإ َحّتَّ ََيُوُضوا يِف َحِديٍث َغريإ
َ
 ﴾ ََيُوُضوَن يِف آيَاتَِنا فَأ

 

تكون ف هذه األصول ال ف الفروع، فإن ناظَر فال يناظر زنديقا ينكر السنة ف مسألة من  

 مسائل العبادات أو المعامالت، وإنما ف األصل الكبير وهو قضية السنّة التي أنكرها.

َواَل ت َجاد ل وا  ﴿إال أن ذلك النهي عن المناظرة ليس على إطالقه، فقد قال تعالى     

َسن   َي َأح 
ت ي ه  َل ال ك تَاب  إ الَّ ب الَّ ﴾ فأباح المجادلة بالحسنى، وقد حاجج إبراهيم  ملسو هيلع هللا ىلص  َأه 

أمر   ولما  المعتزلة،  بعض  الشافعي  وناظر  الخوارج،  عباس  ابن  وناظر  النمرود، 

ة؛  لاألذرمي أن يناظرا المعتزعبد اهلل بن محمد بن إسحاق السلطان أحمد ابن حنبل و

السلطان ف معصية اهلل، ومناظرة عبد   ناظراهم، ولو كانت معصية محضة لما أطاعا 

الكتب ف مسألة  أنفع  المريسي مسجلة ف كتاب يعد بنظري م ن  العزيز بن يحيى مع 

 الرد على القائلين بخلق القرآن.
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 ]عالمات أهل البدع[

 . ظاهرة   ة  يَ ها باد  على أهل   ع  دَ الب   ات  وعالمَ  -258

  ة  لَ مَ حَ هم ل  ات  ادَ عَ م    ة  دَّ ش    :همم وعالمات  ه  وأظهر آيات   -259

 .ملسو هيلع هللا ىلصي بأخبار الن

 . هم لهمواحتقار   -260

  « ظاهرية»و «جهلة»و «حشوية»هم إياهم وتسميت   -261

الرسول  «ةهَ بِّ َش م  »و اعتقادا منهم ف أخبار  بمعز    ملسو هيلع هللا ىلص،  ل عن  أهنا 

الع  الع   وأن  ي    لمَ لم،  م  إليه    يطان  الشَّ   يه  لق  ما  ن  م  عقولهم    اج  تَ ن 

وَ  صدووَ الفاسدة،  الم  ساوس  وهَ رهم  هم  قلوب    س  اج  وَ ظلمة، 

بَه ه م  هم  ج  جَ وح    ،العاطلةالخير،    عن  الخالية   ش  الداحضة بل 

  ةالباطل

ََم  ﴿ -262 عإ
َ
َوأ ُهمإ  َصمَّ

َ
فَأ  ُ اَّللَّ لََعَنُهُم  يَن  ِ اذلَّ وََلَِك 

ُ
أ

بإَصارَُهمإ 
َ
      ﴾أ
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َعُل  ﴿ -263 َ َيفإ ِرٍم إِنَّ اَّللَّ ُ َفَما هَلُ ِمنإ ُمكإ َوَمنإ يُِهِن اَّللَّ
 ﴾ا يََشاءُ مَ 

»َلي َس ف ي  يقول:    ،نأحمد بن سنان القطا  ]عن[    [1] -264

َع   ل  ن ز  ج  ، َوإ َذا اب تََدَع الرَّ
يث  َل ال َحد  ب غ ض  َأه  َو ي  ع  إ الَّ َوه 

ب تَد  ن يَا م  الد 

 » ب ه  ن  َقل 
يث  م  َحد   َحاَلَوة  ال 

الحسن    الحاكمَ   وسمعت   -265 أبا  سمعت  يقول: 

الحنظلي أحمد  بن  ب  دادببغ  محمد  محمد  سمعت  ن يقول: 

الرتمذي الرتمذي    إسماعيل  الحسن  بن  وأحمد  أنا  كنت  يقول 

الدِّ  أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن    ين  عند إمام 

اهلل»الحسن:   عبد  أبا  أبي  ر  كَ ذَ   ،يا  البن  تَي  وا  أصحاَب   لةَ ق   بمكة 

 

الحافظ يقول: سمعت أبا علي  سمعت الحاكم أبا عبد   [1]   فظاالحسين بن علي الح،  اهلل 

النَّيساب وري] ايغ،  الحاكم[الصَّ وثقه  بن    ،  أحمد  بن  جعفر  سمعت   سنان يقول: 

 ... يقول ن يقول: سمعت أحمد بن سنان القطا ]وثقه الدارقطني[ الواسطي

 القطان قال عنه ابن أبي حاتم »هو إمام أهل زمانه«أحمد بن سنان : قلت  
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فقال:   قوم    أصحاب  )الحديث    بن    فقام أحمد    «  (وءٍ س    الحديث 

ويقول:   ثوبه  ينفض  وهو  دَ حتَّ   «نديق  ز    ،نديق  ز  »حنبل   َل َخ ى 

 البيت. 

أبا  -266 يقول: سمعت  اهلل  عبد  أبا  الحاكم  وسمعت 

بن   أبا نصر  يقول: سمعت  ببخارى  الفقيه  نصر أحمد بن سهل 

  وال أبغض    على أهل اإللحاد    أثقل    ليس شيء  »سالم الفقيه يقول:  

 . «ادهنه بإسوروايت   الحديث   إليهم من سماع  

بكر   -267 أبا  الشيخ  يقول: سمعت  الحاكم  وسمعت 

الفقيه   أيوب  بن  إسحاق  بن  ي  -أحمد  رجالنَوهو  فقال    -اظر 

ثنا! دعنا من حدَّ »فقال له الرجل:    «نا فالن  ثَ حدَّ »أبو بكر:    الشيخ  

فال يحل لك أن   ،رم يا كاف  ق  »فقال الشيخ له:    «إلى متى حدثنا؟

  ما قلت ألحد »إلينا وقال:    َت فَ ثم التَ   «تدخل داري بعد هذا أبدا

 « إال هذا " تدخل داريال" قط

بن    سمعت  و -268 اهلل  عبد  بن  محمد  منصور  أبا 
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َشاد   العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد َحم 

ازي  أبي حاتم الر  الرحمن بن    عبد    المقري الرازي يقول: قرأ عليَّ 

أسمع: سمعت   اإلما  ىنَعَ -  يقول  ي  أب    وأنا  بلده  مَ به  أبا   ،ف  أباه 

 يقول:   -ازّي محمد بن إدريس الحنظلي الرَّ  ،حاتم

 . راألثَ  ف أهل   الوقيعة   :عِ دَ البِ  أهلِ  ةُ مَ اَل عَ »

َح هم  تسميت    :الزنادقةِ   ةُ وعالمَ  األثر  يريدون يَّة  و  ش  أهل   ،

(1)راثبذلك إبطال اآل
   

  ةرَ بِّ جَ ة م  نَّالس   هم أهَل تسميت   :ةيَّ رِ دَ وعالمة القَ 
 (2)

  

 

نشوان  الحشويًّة  (1)  قاله  ما  منها  معاٍن،  لها  )اليمن:  المتوىف  »وإ نما573ي  يَت   هـ(:  مِّ  س 

إ نكار« ]شمس العلوم    غير  من  عليها  ورد  ما  وقبولها  لألخبار،  روايتها  لكثرة  الحشوية

 [ ولهذا قال أبو حاتم أهنم يريدون هبذه التسمية إبطال اآلثار.1452ص3ج

ا، وأهل السنّة جبريةأي:  (2)   ا اإلفك. بريؤون من هذ، وهم الذين ينفون أن للعبد اختيار 
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ةهَ بِّ َش السنة م   أهَل هم تسميت   :ةهميَّ وعالمة الَج 
 (1)  

ةبَ اص  ونَ  (2) ةتَ اب  نَ تسميتهم أهل األثر  :ةَض وعالمة الرافِ 
 (3)»  

، وال يلحق أهل السنة إال اسم ة  يَّ ب  َص وكل ذلك عَ »: (4)قلت

 « أصحاب الحديثواحد وهو 

التي    ع  دَ الب    أهَل   أنا: رأيت    قلت   -269 ف هذه األسماء 

 

 : الذين يشبِّهون اهلل بخلقه، وأهل السنّة بريؤون من هذا اإلفك.المشبِّهة (1) 

ية َأن يسموا أهل الّسنة مشبهة ونابتةالذي نقله الاللكائي وغيره »  (2)  م  « وهذا  وعالمة ال َجه 

المعتزلي رسالة وبعث هب ا األصوب بالنظر إلى أقوال الجهمية، وقد صنف الجاحظ 

ي دؤاد يسب فيها أهل السنّة ويسميهم نابتة، وكذلك فعل أبو القاسم البلخي  إلى ابن أب

 "قبول األخبار"المعتزلي ف كتابه 

 : هم األطفال األغرار األحداث. والنابِتَةُ   

والنََّواِصب  (3)  خاصة، الناِصبَة،  وأوالده  طالب  أبي  بن  لعلي  العداء  نََصبوا  ين  الَّذ  م  ه   :

ة  -لى اهلل عليه وعليهمص- النَّبيِّ وألهل بيت   عامَّ

 القائل أبو حاتم  (4) 
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مع رسول اهلل    ينَ ك  شر  الم    َك سلَ وا معهم مَ ك  لَ هبا أهل السنة َس   لقبوا

م  ه  وبعض    «ا ر  ساح  »اه بعضهم  وا القول فيه، فسمَّ م  َس ، فإهنم اقتَ ملسو هيلع هللا ىلص

وبعضهم    « اون  مجن »وبعضهم    «اشاعر  »وبعضهم    «اكاهن »

ا،مختل    ،اي  ر  فتَ م  »وبعضهم    «مفتونا» النَّ  «ااب  كذَّ   ق  ن  م    ملسو هيلع هللا ىلص  ي  ب  وكان 

  .ابيًّ ى نَ صطف   م  ا، ولم يكن إال رسوال  ريئ  ا بَ عيد  بَ  ب  ائ  عَ مَ ال لَك ت  

وجل: -270 عز  اهلل  لََك  ﴿  قال  ُبوا  ََضَ َكيإَف  انإُظرإ 
َتِطيُعوَن َسِبياًل  َثاَل فََضلُّوا فَاَل يَسإ مإ

َ  ﴾األإ

ول ف  وا القَ م  َس اقتَ   -م اهلل  ه  لَ ذَ َخ -عة  د  بتَ الم    كذلَك  -271

دين  هتَ به الم    ينَ د  قتَ ه الم  أحاديث    واة  ر  وَ   ،آثاره  ة  لَ قَ ه، ونَ أخبار    ة  لَ مَ َح 

فَ ت  نَّبس   بعض  سمَّ ه،  وبعض    مه  اهم  م  حشوية،  وبعض  هَ بِّ َش هم  هم  ة، 

 . ةيَّ ر  ب  هم جَ ة، وبعض  بَ اص  هم نَ ة، وبعض  تَ اب  ن

ة  ابَ َص ع    الحديث    وأصحاب   -272
المعايب    (1)  من هذه 

 

 . : الجماعة من الناسالعصابة (1) 



 
174 

 

نَ يَّ ر  بَ  ولَ ةيَّ ق  تَ ة  زكيَّ   ةيَّ ق  ة  أهل  ي  ،  إال  الم  نَّس  ال  سوا   يَّ ض  ة 
يرة  والسِّ ،  ة 

 ر  المَ 
 .بل السوية والحجج البالغة القويةوالس   ،يةض 

التِّ  -273 جالله  جل  اهلل  وفقهم  ووحيه بَ قد  كتابه  اع 

برسوله   واالقتداء  أمرَ   ملسو هيلع هللا ىلصوخطابه،  التي  أخباره  أمتَ   ف  ه  فيها 

   .امَ بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منه  

واالهتداء بمالزمة  لتمسك بسيرته  وأعاهنم على ا -274

وعلماء  أئمة شريعته،  ومحبة  لمحبته،  سنته، وشرح صدورهم 

:  ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة بحكم رسول اهلل    يومَ م نهم  أمته، ومن أحب قوما فهو  

» ء  َمَع َمن  َأَحبَّ »الَمر 
(1 ) 

 

 

 ( 2640( ومسلم )6168أخرجه البخاري ) (1) 
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 ]عالمات أهل السنة[

ة،  نَّم ألئمة الس  ه  حب   :أهل السنة وإحدى عالمات   -275

ووعلمائه   وأول  ار  أنصا  ألئمة  ض  غ  وب    ،ائهايَ ها  الذين دَ الب    هم  ع، 

 . البوارهم على دار أصحابَ  ونَ ل  د  يدعون إلى النار، ويَ 

زيَّ  -276 ق  بحانَ س    اهلل    نَ وقد  ونوَّ   وَب ل  ه  السنة  ها  رَ أهل 

 بحب علماء السنة فضال منه جل جالله. 

  - أسكنه اهلل وإيانا الجنة -  اهلل الحافظ    أخربنا الحاكم أبو عبد

زكي، ثنا أحمد بن سلمة، نا محمد بن إبراهيم بن الفضل الم  ثَ 

اإليمان له، فكان ف    تاَب ك  (1) سعيد  بن    قتيبة    ،قرأ علينا أبو رجاء

 

ي، م ن األعالم، عاش تسعين سنة، وتوف عام  بن جميل بن طريف الثقف  قتيبة بن سعيد (1) 

العلم عن مالك240 الك بار، أخذ  ليث بن سعد، وابن  بن أنس، وال  هـ وأدَرَك األئمة 

ومن   الدراوردي.  العزيز  وعبد  الجراح،  بن  ووكيع  عياض،  بن  والفضيل  بارك،  الم 

 = 
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الرجَل  رأيت  فإذا  س    آخره:  ريَّ و  الثَّ   فيانَ يحب 
ومالَك (1)   بنَ   ، 

واألوزاعيَّ ،  (2)أنسٍ 
وشعبةَ (3)  وأبا (5) ك  بارالم    وابنَ   ،(4)،   ،

 

هلي وغيرهم من  البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، والذ  تالميذه: 

 األعالم. 

الثور  (1)  مسروق  بن  سعيد  بن  الكوفيسفيان  اهلل  عبد  أبو  التابعين  ، ،  أتباع  كبار  .  من 

 هـ.161ت

كيَّة، ن دَ ، أبو عبد اهلل المَ يبن أبى عامر األصبحمالك بن أنس بن مالك  (2) 
من  ، إمام المال 

 هـ. 179. تكبار أتباع التابعين

إمام أهل ،  يالدمشق  يالشام،  عمرو  يعبد الرحمن بن عمرو بن أب،  يأبو عمرو األوزاع  (3) 

 ـ. ه157. تن كبار أتباع التابعينمالشام ف الفقه والحديث،  

الحجَّ ُش   (4)  بن  ي    اجعبة 
َعتَك  بسطام  ،ال  البَ   يط  الواس    ،أبو  ف  صرثم  المؤمنين  أمير  ي، 

 هـ. 160. تمن كبار أتباع التابعينالحديث، وإمام الجرح والتعديل، 

المبارك   (5)  بن  اهَّلل  الحنظل  عبد  واضح  المجاهد،  بن  الحافظ  اإلمام  الخراسان،  من  ي 

 هـ. 181، تالوسطى من أتباع التابعين
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اك  ي  ر  َش ، و(1) ص  األحوَ 
 ، وعبدَ (4) سعيدٍ   ى بنَ حيَ ويَ   ،(3) ا ع  ي  ك  وَ وَ   ،(2) 

 ة.نَّفاعلم أنه صاحب س   ؛(5) بن مهدي الرحمن  

ي  طِّ خَ ب    ت  ق  قال أحمد بن سلمة رحمه اهلل: فألحّ  -277

 

والمقصود:    (1)  العلم،  أهل  من  لعدد  كنية  ُس سالَّ هذه  بن  أبو    يالحنف  يملَ م  موالهم، 

 هـ. 179، تمن كبار أتباع التابعين،  األحوص الكوف

من الوسطى من أتباع ،  لكوف، أبو عبد اهلل ايعِ َخ شريك بن عبد اهَّلل بن أبى شريك النَ   (2) 

 هـ. 178أو  177، تالتابعين

  ،  ت من صغار أتباع التابعين،  فيان الكوف، أبو س  يؤاسالر    يٍح ل  بن مَ   احوكيع بن الجرَّ   (3) 

 هـ197أو  196

ٍخ القطَّ  سعيد  حيى بنُ يَ  (4)  و  من صغار أتباع  ، الحافظ   ّي البصر ، أبو سعيدٍ يان التميمبن َفر 

 هـ. 198، تالتابعين

مهد  (5)  بن  الرحمن  األزد-  العنبري  يعبد  سعيد    -يوقيل  أبو  من  ي،  البصرموالهم، 

 هـ. 198، تصغار أتباع التابعين
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ويحيى يحيى  تحته:  حنبل  (1) بن  بن  بن  (2) وأحمد  واسحق   ،

ه  يَ و  راه  
 (3). 

 أهَل -    (4)  االين رَ ظَ نَ   ؛إلى هذا الموضع  ىفلما انته -278

القوم    -ابور يَس نَ  بن  يَ ل    يتعصبونوقال: هؤالء  فق  ىيحي  حيى  لنا  ، 

رجاء أبا  يا  قال  ،له:  يحيى؟  بن  يحيى   إمام    صالح    رجل    :ما 

  ن  مَّ م    ، وأحمد بن حنبل أكرب إمام    إبراهيمَ   بن    المسلمين، وإسحاق  

 

ي، من  ابورَس ي  أبو زكريا النَّ  ي،الحنظل  يبن بكر بن عبد الرحمن التميم  يحيى بن يحيى  (1) 

 هـ. 226، تكبار اآلخذين عن تبع األتباع

ي،  ثم البغداد  ي، أبو عبد اهلل المروزبن هالل بن أسد الشيبان  محمد بن حنبل أحمد بن    (2) 

 هـ. 241، تخذين عن تبع األتباعكبار اآلمن 

الحنظل  (3)  إبراهيم  بن  المروز يإسحاق  يعقوب،  وأبو  محمد  أبو  نيسابور  ي،    ،نزيل 

 هـ. 238، تكبار اآلخذين عن تبع األتباع، من المعروف بابن راهويه

)وهو نيسابوري( قال أن قتيبة بن سعيد )وهو بلخي( قال أن أهل  مد بن سلمة أحأي:  (4) 

 بون ليحيى بن يحيى. نيسابور يتعصَّ 
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 ( 1) م كلهمه  ت  ي  سمَّ 

رحمه  -  ة  قتيب  الذين ذكرَ   =  هبؤالء  ألحقت    (2) وأنا -279

أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين   -اهلل

ج   ومن  يهتدون،  وهبديهم  يقتدون،  وش  هبم   (3) تهم يعَ ملتهم 

 آخرين جماعة    =ونَ د  ج  م يَ ه  اعهم آثار  بَ ، وف اتِّ ونَ د  ع  م يَ ه  أنفَس 

  اإلمام    ي  ب  ل  طَّ الم    الشافعي    إدريسٍ   بن    محمد    :منه  م   -280

االسالم  نَّالم    العظيم    ،م  ظَّ عَ الم    د  يِّ والسَّ   ،م  دَّ قَ الم   اهل  على  ة 

الذي عمل ف دين اهلل    ،د  دَّ َس م الم  لهَ الم    ،ن  قَّ لَ الم    ق  فَّ وَ الم    ،والسنة

 

َب له، وهذا    (1)  يبيِّن أنه ال ينكر فضل يحيى ابن يحيى، بل هو إمام كبير، إال أنه ينكر التََّعص 

بَة قد يحتجون بفضل َمن يتعّصبون إليه،   والذين ينكرون عليهم  يقع أحيان ا، فالمتعصِّ

بَة.   التعصب ال ينكرون فصله، ولكن ينكرون فعل المتعصِّ

 . الصابون (2) 

الرجلِ   (3)  الوليِّ شيَعُة  من  وااله   يقال  كما  شاَيَعه ،  يقال:  ه.  وأنصار  ه  أتباع  ]معجم:    : 

حاح   شيع[  -الصِّ
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 عنهما ما لم يعمله احد   ه ملسو هيلع هللا ىلص من النصر لهما والذبِّ رسول   وسنة  

 هم ن بعدَ ه ومَ عصر   لماء  ن ع  م  

الشافع -281 قبل  كانوا  الذين  رحمه  ومنهم  اهلل  ي 

 .(4) والتيمي ،(3) ، والشعبي(2) يهر  والز   ،(1) سعيد بن جبير ك

 

جبير  (1)  بن  األسد  سعيد  هشام  محمدبن  أبو  من  ،  الكوف   ي،  الوسطى  ،  التابعينمن 

 هـ.95ت

طبقة ، من النّدَ مَ ، أبو بكر اليهرمحمد بن مسلم بن عبيد اهَّلل بن عبد اهَّلل بن شهاب الزُّ  (2) 

 هـ125، تالوسطى من التابعيني  تلالتي 

 هـ. 100، ت بعد  من الوسطى من التابعين،  ، أبو عمرو الكوفيالشعب  عامر بن شراحيل   (3) 

التيم  (4)  بن طرخان  أبو  يسليمان  البصرم  عتَ الم  ،  ال،  ير  الوسطى من    يتلالتي  طبقة  من 

 هـ. 143، تسب إليهمفن  م  ي  التَّ   نزل ف ، التابعين
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 ،(2) واألوزاعي   ،(1)م، كالليث بن سعده  عدَ ن بَ ومَ  -282

ع  ،  (3) والثوري بن  اله  نَي  يَ وسفيان  وحمَّ (4) اللية  َس ،  بن  ، (5)ةمَ لَ اد 

 

، أبو الحارث المصر  الليث بن سعد  (1)  ي 
م  ،  من كبار أتباع التابعيني،  بن عبد الرحمن الَفه 

 هـ.175ت

من  ي،  دمشقال  يالشام ،  األوزاعي  عمرو   يبد الرحمن بن عمرو بن أبع)سبق ذكره(    (2) 

 هـ. 157. تكبار أتباع التابعين

الكوف، أبو  يسفيان بن سعيد بن مسروق الثور)سبق ذكره(    (3)  من كبار أتباع    ،عبد اهلل 

 هـ161. تالتابعين

من الوسطى  ي،  المك  ،، أبو محمد الكوف يميمون الهالل بن أبى عمران   سفيان بن عيينة  (4) 

 هـ. 198، تمن أتباع التابعين

 هـ.167، ت من الوسطى من أتباع التابعيني، بن دينار البصر حماد بن سلمة (5) 
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  ،(3) أيوب و، (2) ، ويونس بن عبيد(1) وحماد بن زيد

 رائهم.  ظَ ون   (4) نوابن عو 

بعدَ مَ و -283 هارون  مثل    :مه  ن  بن  وعبد  (5) يزيد   ،

 

البصريالجهضم  يبن درهم األزد  حماد بن زيد  (1)  أبو إسماعيل  الوسطى من  ي،  ،  من 

 هـ. 179، تأتباع التابعين

 ب  بن دينار العَ  يدبَ يونس بن عُ  (2) 
 هـ. 139، تمن صغار التابعيني،  البصر ، أبو عبد اهللي د 

تميمة  (3)  أبى  بن  كَ أيوب  البصرَس ي  :  بكر  أبو   ، ي 
يَان 
ت  خ  السَّ التابعيني،  ان  صغار  ،  من 

 هـ.131ت

ا  (4)  عونعبد  بن  الم    هَّلل  أرطبان  البصرزن بن  عون  أبو  صغارم  ي،  ،  عاصروا  الذين   ن 

 هـ. 150، تالتابعين

هارون  (5)  بن  َزاذ ي،  يزيد  الواسط  بن  خالد  أبو  موالهم،  ي  
َلم  ص  ي، الس  أتباع  من  غار 

 هـ. 206، تالتابعين
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 .(2) ير بن عبد الحميدر  وَج  (1) الرزاق

بعد  وم   -284 الذهلي  :همن  يحيى  بن  ، (3)محمد 

البخاري إسماعيل  بن  الحَ   ،(4) ومحمد  بن    اج  جَّ ومسلم 

 

ي  موالهم، اليَ عبد الرزاق   (1)  يَر  م 
ام  بن نافع الح  من صغار  ،  بو بكر الصنعان، أيان  مَ بن َهمَّ

هـ، إمام ف الحديث، ولكن مع اعرتافنا بفضله وحبنا له أرى أن  126، تأتباع التابعين

تشي عه تشيع الرافضة، حتى نقل الذهبي أنه ف ذكره هنا نظر، ألنه كان فيه تشي ع، وليس 

عنهما.  كان يكفرهم، والذي يظهر أن تشيعه كان بتفضيله عليا على عثمان رضي اهلل  

 وعليه فال يكون حبه من عالمات أهل السنة، وال بغضه عالمة على بغض أهل السنة.

الضَّ   (2)  الحميد  عبد  بن  الرازيبِّ جرير  اهلل  عبد  أبو  ا،  الكوف  ي ،  أتباع من  من  لوسطى 

 هـ. 188، تالتابعين

اهلل    محمد بن يحيى  (3)  النيسابوريهل الذُّ بن ذؤيب  ا بن عبد  اهلل  أبو عبد  أوساط  ي، من  ، 

 هـ. 258، تاآلخذين عن تبع األتباع

إسماعيل   (4)  بن  الج    محمد  المغيرة  بن  إبراهيم  البخارموالهم،    يعفبن  اهَّلل  عبد  ، يأبو 

 هـ. 256ت ، أوساط اآلخذين عن تبع األتباع



 
184 

 

ير  ي  َش الق  
السجستان (1)  داود  وأبي  الرازي  ،(2) ،  زرعة  ، (3) وأبي 

، ومحمد بن  (6)وارهمسلم بن  ومحمد بن ،(5) وابنه، (4)وأبي حاتم

 

ي، من طبقة تلي اآلخذين ، أبو الحسين النيسابوريبن مسلم القشير  مسلم بن الحجاج  (1) 

 ـ. ه261عن تبع األتباع، ت

بن األشعث  (2)  األزد  سليمان  بشير  بن  داودي بن إسحاق  أبو  أوساط ، من  السجستاين  ، 

 هـ. 275، تاآلخذين عن تبع األتباع

،  أوساط اآلخذين عن تبع األتباع، من  ييزيد، أبو زرعة الرازعبيد اهَّلل بن عبد الكريم بن    (3) 

 هـ.264ت

أوساط  ، من ي، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظل (4) 

 هـ. 277، تاآلخذين عن تبع األتباع

ازيعبد الرحمن بن محمد بن إدريس  (5)  هـ. نسبه  327، ت، المعروف بابن أبي حاتم الرَّ

شافعية والحنابلة إلى أنفسهم، إال أنه كان م ن أهل الحديث، وأهل الحديث جماعة ال

 واحدة قبل ظهور المذاهب. 

، من  هالمعروف بابن وار  ي،أبو عبد اهَّلل الراز،  بن عثمان بن عبد اهَّلل  محمد بن مسلم   (6) 

 هـ. 270، تأوساط اآلخذين عن تبع األتباع
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الطوسي الدارمي(1) أسلم  سعيد  بن  وعثمان  بن  (2)،  ومحمد   ،

ي   كان  الذي  بن خزيمة  األئمة، وإسحاق  إمام  كان  لعمدعى  ري 

ووقته عصره  ف  األئمة  بن  (3) إمام  إسحاق  يعقوب  وأبي   ،

 .إسماعيل البستي

يحيى بن منصور   ،أبو سعيد  ، أبي  ل  بَ ن ق  ي م  دِّ َج وَ  -285

ا َح الزاهد  بن  وعدي  وَ ون  اب  الصَّ   ه  يَ و  د  م  لهروي،  َس دَ لَ وَ ي،  ي  فَ ي  يه 

عبد  ،ةنَّالس   الصابون  أبي  الصابون،   ،اهلل  الرحمن  عبد  وأبي 

السنةوغير   أئمة  لها  تَ م  الذين كانوا    هم من  ناصرين  مسكين هبا، 

 .والين عليهاداعين إليها م  

الج   -286 أثبت  ا  ل  مَ وهذه  كانت  لتي  الجزء  هذا  ف  ها 

 

الطوسي،  محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد  (1)  الكندي، موالهم،  الحسن  كبار ، من  أبو 

 هـ 242، تاآلخذين عن تبع األتباع

 هـ280، تنزيل هراة، السجستان  ، أبو سعيدعثمان بن سعيد بن خالد الدارمي   (2) 

 هـ.311ي، تنيسابورال السلمي، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (3) 
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ا، بل أجمعوا عليها  م بعض  ه  ف فيها بعض  ال  خَ جميعهم، لم ي    دَ تقمع

  .كلها

القول   -287 على  ذلك  مع  دع، الب    أهل    هر  قَ ب    واتفقوا 

وإخزائ  ه  وإذالل   وابعاد  ه  م  واقصائ  م  والتباع  هم  وم    د  هم،  ن  منهم 

وم  صاحبته  م   والتقرب  ه  عاشرت  م     م، 
 
اهلل وجل-  إلى   - عز 

   .مه  ت  رَ هاَج م وم  ه  انبت  جَ م  ب  

 ]وصايا[

-: وأنا بفضل اهلل  (1) قال األستاذ اإلمام رحمه اهلل -288

وجلع مستضيء    ع  ب  تَّ م    -ز  ناصح  بأنوار    آلثارهم  إلخوان    هم، 

م، و ال  ه  أقوال   وا غيرَ ع  ب  هم، واليتَّ ار  نَ وا عن مَ يغوأصحابي أن ال يز

الم    يشتغلوا اشتَ حدَ هبذه  التي  البدع  من  فرَ هَ ثات  بين  يت  ما 

 

 ن الكاتب، ال أنه هو َمن وصف نفسه.والوصف باألستاذ اإلمام جاء م ،الصابون  :أي (1) 
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والمسل وظهرت  واحدمين،  جرت  ولو  على    ة  انتشرت،  منها 

لَ   لسان واحدٍ  وه ب  ذَّ كَ ولَ   ،وه ع  دَّ روه، وبَ جَ هَ ف عصر أولئك األئمة 

 .كروهومَ  وءٍ وأصابوه بكل س  

يَ   -289 اهلل-إخوان    نَّ رَّ غ  وال   أهل    ة  رَ ث  كَ   -حفظهم 

الساعة، إذ   اقرتاب    فإن ذلك من أمارات    ،همعدد    فور  و  دع، وَ الب  

الم  الرسو  واقرتاهباالساعة    عالمات إن من  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلصصطفى  ل 

يقلَّ  هو   [1] «الجهل    ويكثرَ   العلم    أن  والجهل  السنة،  هو  والعلم 

 .البدعة

تمسَّ ومَ  -290 اهلل  ن  رسول  بسنة  هبا  م  وعَ   ملسو هيلع هللا ىلصك  ل 

إليها ودعا  عليها  أجر    ؛واستقام  أجر  م    وأكثرَ   أوفرَ ه  كان  ن  مَ   ن 

الج  َج  هذه  على  اإلسالرى  أوائل  ف  والم  ملة  الرسول م  إذ  لة، 

 

[1]  « فقد روى  بنحوه،  البخاري  وَ رواه   ، ل م 
الع  لَّ  َيق  َأن   اَعة :  السَّ  

َراط  َأش  ن  
ل  م  الَجه  «  َيظ َهَر 

ل  ( وروى »81) ث َر الَجه  ، َوَيك  ل م 
َفَع الع   َأن  ي ر 

اَعة   السَّ
َراط  ن  َأش 

 (5231« )إ نَّ م 
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  « خمسين منهم؟»فقيل:    «له أجر خمسين»  :(1) قال  ملسو هيلع هللا ىلصالمصطفى  

ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد    ملسو هيلع هللا ىلصإنما قال    [2]«بل منكم»قال:  

 أمته.

يقول:  ]عن[    [ 3] -291 الزهري  سنة  »ابن شهاب  تعليم 

 

 (1)  « الحديث:  ل ل َعام ل   َفإ  بداية   ، ر  الَجم  َعَلى  الَقب ض   ث ل  
م  نَّ  يه 

ف  ب ر   الصَّ ا  َأيَّام  م   ك 
َوَرائ  ن  

م  نَّ 

ر  َخ  ث ل  َأج 
نَّ م  يه 

ينَ ف  س   « م 

أبو داود )  [2] ( 7912( والحاكم )4014( وابن ماجه )3058( والرتمذي )4341رواه 

 َوَلم   وقال: »
نَاد  س 

يح  اإل  
يث  َصح  َجاه  َهَذا َحد  « وقال الذهبي »صحيح« ورواه ابن  ي َخرِّ

 (385حبان ف صحيحه )

به     انفرد  فقد  القلب منه شيء،  أبى حكيموف  بن  با  عتبة  لقوي، وقال وهو ليس 

« الرتمذي عن الحديث  يب  يث  َحَسن  َغر   »َهَذا َحد 

الصابون    ه  يَ و  مد  اهلل محمد بن عدي بن َح  وجدت ف كتاب الشيخ اإلمام جدي أبي عبد  [3]

  ]لم أعرفه[  ، أن العباس بن صبيحالنََّسويرحمه اهلل: أنا أبو العباس الحسن بن سفيان 

ا معترب ا[،]  اهرمظحدثهم، ثنا عبد الجبار بن   حدثني معمر بن راشد،    لم أجد له توثيق 

 ... سمعت ابن شهاب الزهري
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 « عبادة مائتي سنةأفضل من 

كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد    [1] -292

وَسى»: ديث أبي هريرةفحدثه بح تَجَّ آَدم  َوم    «اح 

جعفر:   بن  عيسى  ما »فقال  وموسى  آدم  وبين  هذا  كيف 

 ملسو هيلع هللا ىلص يحدثك عن الرسول  »قال فوثب به هارون وقال:    «بينهما؟

 قال: فما زال يقول حتى سكت عنه. «وتعارضه بكيف؟

، ملسو هيلع هللا ىلصأخبار رسول اهلل    مَ ظِّ عَ أن ي    هكذا ينبغي للمرء   -293

بالقَ ويقابلَ  أشد اإلنكار على   وينكرَ   ،يم والتصديقالتسلبول وها 

يَ  غيرَ   سلَك من  الطريق    فيها  هارون    هذا  -  الرشيد    الذي سلكه 

اهلل اعرتَض   -رحمه  من  الخَ   مع  سمعه   ر  بَ على  الذي  الصحيح 

 

، أنا أبو العباس محمد بن  أخربنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد بن زكريا الشيبان [1]

الد الرحمن  يقول:  غعبد  المظفري  حاتم  بن  محمد  سمعت  بن  ولي،  عمر  سمعت 

يقول:   يمحمد  الضرير  معاوية  أبو  أبي  كان  بحديث  فحدثه  الرشيد  هارون  حدث 

 ...هريرة
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بول  ه بالقَ ، ولم يتلقَّ لهبعاد  ستعلى طريق اإلنكار واال  «كيف؟ـ»ب

 . ملسو هيلع هللا ىلص من الرسول د  ر  كما يجب أن يتلقى جميع ما يَ 

م   -294 سبحانه  اهلل  القوَل جعلنا  يستمعون  الذين    ن 

أحسنَ مدة  فيتبعون  دنياهم  ف  ويتمسكون  بالكتاب   اهميَ ح  مَ ه، 

واألسواء  المضمحلة،  واآلراء  المضلة  األهواء    والسنة، وجنبنا 

 المذلة، فضال منه ومنة.

 آخره

 وصلى اهلل على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه

 .وسلم
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

  



 
نَّاَشة  ك 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
نَّ  اَشةك 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
نَّاَشة  ك 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
نَّ  اَشةك 

 

 

  

 دار الكتب المصريَّةخطوط مأول 



 
نَّاَشة  ك 

  

 

 

 

 

  

 دار الكتب المصريَّةخطوط مآخر 



 
نَّ  اَشةك 

  

 3869مخطوط مكتبة جامعة الملك سعود رقم 



 
نَّاَشة  ك 

 

 

 

 

  

 مخطوط مكتبة جامعة الملك سعود خر آ



 

 

 

 

  

 محمد بن شمس الدينوتحقيقات كتب 

http://mshmsdin.com/?cat=5


 

 

 

 

  



 

  



 

 

 دار الكتب المصريَّةخطوط مآخر 


